
Az Élelmiszerminősítő Kamara hírei

Az élelmiszerminősítésben dolgozó szakemberek erkölcsi, anyagi és társadalmi 
érdekeinek, valamint az élelmiszerminősítő munka kellő színvonalának, etikájának, 
jog-, és szabályszerűségének védelme érdekében 1991. március 6-án alakult meg az 
Élelmiszerminősítő Kamara.

Bár a Kamara alapítói elsősorban az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Állomásoknál dolgozó szakemberek voltak, mára olyan szakmai, társadalmi 
szervezetté alakultunk át, mely mindenkit tagjai sorába vár, aki tenni akar a szakma 
színvonalának, egységének, tekintélyének növelése érdekében.

Ennek megfelelően várjuk a hatósági és az ipari élelmiszerellenőrzés területén 
dolgozó szakemberek jelentkezését éppúgy, mint a kutatási és oktatási intézmények 
olyan dolgozóit, akik napi tevékenységük során közvetlenül vagy közvetve 
élelmiszerminősítéssel foglalkoznak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
Szerkesztőségével kötött együttműködési megállapodás keretében e kiváló szakmai 
múltú folyóiratot eljuttathatjuk minden tagunknak, és egyúttal fórumot is kaphatunk 
arra, hogy tevékenységünkről rendszeresen információkat adhassunk.

Elnökségünk gyümölcsöző együttműködést alakított ki a MÉTE Minőségügyi 
Klub-jával, valamint a MÉTE Élelmiszeranalitikai és Minőségellenőrzési 
Bizottságával a szakmai rendezvények programjainak kialakítása és előkészítése 
területén.

Folyamatosan eljuttatjuk észrevételeinket, hozzászólásaikat az élelmiszer
minősítés szakmai felügyeletét, szabályozását ellátó államigazgatási szervek 
vezetőihez. Kamaránk több tagja tevékenyen részt vesz az új Élelmiszertörvény és 
végrehajtási rendeletének előkészítésében.

Természetesen elnökségünk valamennyi tagja készségesen áll tagságunk és az 
érdeklődők rendelkezésére, ezért az alábbiakban ismertetjük az Élelmiszerminősítő 
Kamara ideiglenes elnökségének névsorát:

dr. Sárvári Péter elnök, Zala megyei ÁÉEÁ, T.: (92)12-378
Gyaraky Zoltán titkár, Bp. Főv. ÁÉEÁ, T.: (1)129-7012
d r . N á g e l V ilm o s  p é n z tá r o s ,  Földművelésügyi M inisztérium , T .: (1 )1 5 3 -3 0 0 0 /1 0 4 4
André László, Jász-Nagykun-Szolnok m-i. ÁÉEÁ, T.: (56)32-883
Fabinyi Ferenc, Győr-Sopron-Moson m-i. ÁÉEÁ, T.: (96)18-811
Máté Mihály, Heves m-i. ÁÉEÁ, T.: (36)12-388
Miklya János, Csongrád m-i. ÁÉEÁ, T.: (62)14-744
Staudtné Szipola Ilona, Fejér m-i ÁÉEÁ, T.: (22)13-571
Vilimi József, Tolna m-i. ÁÉEÁ, T.: (74)15-422
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Élelmiszerminősítő Kamara alapszabálya

1. Á lta lá n o s  rész

1.1. A Kamara neve: "Élelmiszerminősítő Kamara"
1.2. A Kamara székhelye: 1135 Budapest, XIII. Lehel u. 43-47.
1.3. Működési területe: Magyarország
1.4. Az Élelmiszerminősítő Kamara (továbbiakban: Kamara) az egyesülésről szóló 

1989. évi II. törvény alapján működő, az élelmiszerminősítés területén dolgozó 
szakemberek érdekképviseletére demokratikus önszerveződéssel létrehozott 
társadalmi szervezet.

2. A K a m a ra  cé lja

- az élelmiszerminősítő szakemberek erkölcsi, anyagi és társadalmi érdekeinek 
védelme,

- az élelmiszertermelés minőségi feltételeinek javítása, az élelmiszertudomány 
fejlesztése,

- a közérdek védelmében az élelmiszerminősítő munka kellő színvonalának és 
etikájának, jog- és szabályszerűségének őrzése,

- a kamarai tagok családjának szükség szerinti — az egyesület anyagi erejéhez 
mért — segítsége.

3. A K a m a ra  tev ék en y ség e

A Kamara — céljai megvalósítása érdekében — az alakuló Közgyűlés által 
meghatározott tevékenységet végzi:
- rendes és rendkívüli Közgyűléseket és szaküléseket tart,
- támogatja szakmai pályamunkák kidolgozását, azok megismertetését, lehető

ségei szerint anyagilag is,
- szakmai összejöveteleket szervez, tanulmányi utakat támogat,
- elkészíti az etikai kódexet és állást foglal az etikával kapcsolatos panaszos ügyekben,
- őrködik a szakmai kompetencia érvényesülésén,
- figyelemmel kíséri e tevékenységi körben dolgozók társadalmi helyzetét, anyagi 

és erkölcsi elismerését,
- szervezi és ellátja a szakmabeliek érdekképviseletét,
-véleményezi és támogatja a szakemberképzés rendszerét, javaslatot tesz a 

szakirányú továbbképzésre, figyelembe véve a nemzetközi követelményeket,
- tagjairól referencia nyilvántartást vezet,
- együttműködik a tudományos és szakmai egyesületekkel, kamarákkal,
- a rászolulók részére segélyalapot létesít.

4. A K a m a ra  ta g ja i

A Kamara tagja az a magyar állampolgár lehet, aki elfogadja a Kamara 
alapszabályát, etikai kódexét.

4.1. Rendes tag csak feddhetetlen előéletű, az élelmiszerminősítésben jártas, szak
irányú felsőfokú végzettségű szakember lehet.
Egyedi elbírálás alapján az Elnökség dönthet középfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkezők felvételéről is.

4.2. Tiszteletbeli tagnak — az Elnökség jóváhagyásával és a Közgyűlés megerősíté
sével — olyan személy választható, aki a Kamara vagy az élelmiszerminősítés 
szakmai, erkölcsi és anyagi érdekeinek előmozdításában jelentős érdemeket 
szerzett.
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4.3. A tagfelvétel a kérelmező írásbeli nyilatkozata alapján az Elnökség jóváhagyá
sával történik,
- az Elnökség jóváhagyását a Közgyűlésnek kell megerősítenie,
- a tagság kezdete az Elnökségi jóváhagyás időpontja,
- a tagsági jogok és kötelességek az Elnökségi jóváhagyástól hatályosak.

4.4. A  ta g sá g i jo g o k :

- minden tagnak joga van a Kamara Közgyűlésein, szakülésein, összejövetelein 
résztvenni,

- minden tagnak tanácskozó, indítványozó, választójoga van és választható,
- kamarai egységeket, csoportokat alakíthatnak,
- a rendes tagok és családjuk anyagi segélyezésében részesíthetők,
- az Elnökség által jóváhagyott tagfelvétel Közgyűlés által történő elutasítása 

esetén az elutasított személy jogosult az addig befizetett tagdíg 
visszakövetelésére.

4.5. A tagok kötelességei:
- a Kamara minden tagja kötelességet vállal arra, hogy az Alapszabályt és az 

egyéb kamarai szabályokat betartja, a Kamara céljait szellemileg és anyagilag 
egyaránt tőle telhetőén előmozdítja,

- a munkaviszonyban lévő rendes tag a Kamara Közgyűlése által megállapított 
havi tagsági díjat, nyugdíjasok, GYES-en lévők, nagycsaládosok, katonák 
ennek 50 %-át fizetik,

- az újonnan belépő rendes tag 100,-Ft egyszeri beiktatási díjat köteles fizetni,
- a tagsági viszony bármely ok miatt megszűnése esetén a tagsági és a beiktatási 

díj nem követelhető vissza.
4.6. A tagság megszűnése:

- a tag halálával. Az elhunyt tagok emlékét a Kamara kegyelettel ápolja,
- a bejelentési szándék időpontjától számított 60 nap után,
- ha a tag tagsági díját felszólítás ellenére 60 napon belül nem rendezi,
- a tagot kizárni csak etikai bizottsági határozattal lehet.

5. A K a m a ra  szerv e i

5.1. Közgyűlés:
A Kamara legfelsőbb döntéshozó és irányító szerve a Közgyűlés, amelyet évente 

legalább egyszer a Közgyűlés által választott Elnökség köteles összehívni.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább 50 %-a jelen van. Ha 

a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a 30 napon 
belül összehívott Közgyűlés — tekintet nélkül a megjelentek számára — az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben határozatképes.

A tagság 1/3-ának írásban benyújtott kívánságára a Kamara Elnöke köteles 30 
napon belül rendkívüli Közgyűlést összehívni.

A Közgyűlésen más személyek is jelen lehetnek (szakértők, meghívott vendégek 
stb.), akik észrevételekkel, javaslatokkal támogatják a Kamara munkáját.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- az Elnökség megválasztása, felmentése,
- tagfelvétel megerősítése és kizárás,
- az Elnökség által elutasított tagfelvételi kérelem felülvizsgálata,
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- az egyszeri beiktatási díj és a tagdíj mértékének megállapítása,
- az éves beszámoló és a költségvetés elfogadása,
- a következő évi feladatterv elfogadása,
- más társadalmi szervekhez, szervezetekhez való csatlakozás eldöntése,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal.
A Közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot. 
Titkos szavazást kell tartani bármely döntés meghozatalánál, ha azt a többség 
indokoltnak tartja. A szavazás értékelésekor azt a javaslatot (személyt, 
alternatívát) kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a legtöbb szavazatot kapta.

5.2. Elnökség:
Az Elnökség feladata a Kamara tevékenységének irányítása a Közgyűlések 

közötti időszakban. Az Elnökség a Közgyűlésen keresztül a tagságnak tartozik 
felelőséggel. Az Elnökség tagjai: a Közgyűlés által két évi időtartamra 
választott kilenc tagú vezetőség, melynek élén az Elnök és titkár áll. Az 
Elnökség tagjai legfeljebb két ciklusban tölthetik be funkciójukat. Az Elnökség 
tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el.

A Kamara külső szervek felé az elnök és titkár képviseli, akik egyben aláírásra is 
jogosultak.

Az Elnök vezeti és irányítja az Elnökség és a tagság munkáját. Távollétében a 
titkár helyettsíti. Az Elnökség feladata a kamarai Etikai Szabályzat kidolgozása 
és a bizottság létrehozása a javaslat kidolgozására.

Az Elnökség ad hoc bizottságot is létrehozhat szükség esetén.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező 

Elnökségi tagok fele jelen van. Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással és 
egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Elnökség éves munkaterv alapján működik és szükség szerint, de legalább 
évente négyszer tart ülést. Az ülés összehívásáról a titkár gondoskodik. 

Elnökségi ülésnek tekinthető a körlevél, telex vagy telefax útján konkrét 
feladatra, állásfoglalásra, javaslatra vonatkozóan az Elnökségi tagok legalább 
2/3-a által tett írásbeli válasz is.

Az Elnökségi ülés jegyzőkönyvét esetenként felkért Elnökségi tag (hitelesítő) 
írja.

6. A K a m a ra  g a zd á lk o d á sa :

A Kamara a működéshez szükséges anyagi eszközök az alábbi bevételből fedezi:
- évenként megállapított és havonta fizetendő tagdíjakból,
- az alapító és az újonnan belépő rendes tagok beiktatási díjaiból.
A Kamara tartozásáért saját vagyonával felel.
A rendeltetésnek és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodásért az Elnök, a 

titkár, valamint az elszámolással megbízott pénztáros felelősek.
7. Z áró  ren d e lk ezések :

7.1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Ptk. előírásai az irányadók, 
illetve ezek keretei között a Közgyűlés jogosult bármely ügyben dönteni.

7.2. Az Alapszabály végrehajtásával kapcsolatos részletes előírásokat a Kamara 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Ezt a Szabályzatot az Elnökség 
készíti el és a Közgyűlés hagyja jóvá.
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