
  
  
 

Orosházi Pálinka Klub Szervezeti és Működési 
Szabályzata (SzMSz) 

 

I. A klub célja, feladatai, és tevékenysége: 
I.A. Orosháza és környéke ismeretterjesztésével, fejlődése érdekében a 

hagyományos magyar pálinka, mint hungarikum, hazai és nemzetközi 
népszerűsítése, kulturált fogyasztásának terjesztése/népszerűsítése. 

I.B. Továbbá: 
I.B.a.  A hagyományok őrzése, a pálinkakultúra terjesztése/népszerűsítése. 
I.B.b. Az orosházi pálinka turisztikai vonzerejének növelése. 
I.B.c.  Az Orosházi Hagyományok Ízek verseny népszerűsítése, rendezésében 

való részvétel. Pálinka versenyek szervezése, rendezése. 
I.B.d. A pálinkakészítési ismeretek, hagyományok, technológiák átadása. 
I.B.e. Közösségteremtés. A pálinka témája után érdeklődő emberek 

tevékenységének segítése. 
II. A megjelölt célkitűzések és feladatok teljesítése érdekében a klub: 

II.A.   az Orosházi Gazdakörrel, tagozataival, társszervezetekkel, az irányítást 
végző városi, megyei szervekkel együttműködve gondoskodik a 
tapasztalatcserék és a rendezvények szervezéséről. 

II.B.   a Pálinkaklub évente határoz a Gazdakör elnökségével egyeztetve, a 
klub céljai között felsorolt feladatok végrehajtásáról, a felhasználható források, 
pénzeszközök mértékéről, azok felosztásuk módjáról, valamint egyéb 
támogatás nyújtásáról. 

II.C. A Pálinkaklub a népszerűsítő tevékenysége keretében keresi az 
együttműködési lehetőségeket más pálinkaklubokkal, a Pálinka Nemzeti 
Tanáccsal, Pálinka Lovagrendekkel a pálinkát előállítókkal, a 
pálinkaforgalmazókkal, a pálinka előállításához szükséges alapanyagok, és 
eszközök gyártóival, forgalmazóival, stb. 

III. A klub működése: 
III.A. A klub az Orosházi Gazdakör belső szakmai tagozata, Orosházi 

Pálinkaklub néven. 
III.B. A Pálinkaklub politikai tevékenységet nem végez. 
III.C. Önálló tevékenységet, a gazdakör elnökségének irányításával, előzetes 

éves terv alapján végez. Önálló gazdálkodást nem folytat. 
III.D.  Működésének szabályozására a gazdakör alapszabálya és a 

Pálinkaklub Szervezeti és Működési Szabályzata (röviden SzMSz) érvényes.  
III.E. A pálinkaklub elnöksége 

III.E.a. Az Elnökség öt tagból áll: az Elnökből és négy elnökségi tagból. 
III.E.b. Az Elnökség üléseit a napirend közlésével az Elnök hívja össze –szükség 

szerint, de legalább évente X alkalommal az elnökségi ülés tervezett 
időpontja előtt – a rendkívüli ülés kivételével – legalább öt munkanappal 
nappal.  

III.E.c. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. Az 
Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza 



  
  
 

meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
III.E.d. Az elnökség döntése az Orosházi Gazdakör jóváhagyásával lép életbe. 

IV. A tagozat felépítése: 
IV.A. Tagozatvezető elnök 

IV.A.a. A tagozatvezető elnököt az Orosházi Gazdakör nevezi ki 
IV.A.b. Jogait és kötelezettségeit az Orosházi Gazdakör alapszabálya, és 

Szervezeti Működési Szabályzata határozza meg.  
IV.A.c. Feladatainak irányítását és ellenőrzését a gazdakör elnöksége 

látja el. 
IV.A.d. A tagozatvezető elnök kinevezése 4 évre szól 
IV.A.e. A tagozatvezető elnök kötelezettségei: 

IV.A.e.1. Folyamatos kapcsolattartás az Orosházi Gazdakörrel. 
IV.A.e.2. Az elnökségi ülések megszervezése lebonyolítása. 
IV.A.e.3. Az elnökségi határozatok jóváhagyatása az Orosházi Gazdakörrel 

és azok publikálása a nyilvánossággal. 
IV.A.e.4. A Tagozatvezető elnök eltanácsolásáért, pozíciójának 

megszüntetéséért az Orosházi Gazdakör illetékes. 
IV.A.f. Kizáró ok: Nem lehet tagja a Pálinkaklubnak, aki alkoholfüggőségben 

szenved, ezáltal nem képes a kulturált pálinkafogyasztás 
népszerűsítésében részt venni. 

IV.A.g. Kizáró ok: Nem lehet tagja a Pálinkaklubnak, aki 
alkoholfüggőségben szenved, ezáltal nem képes a kulturált 
pálinkafogyasztás népszerűsítésében részt venni. 

IV.B. A tagozat elnöksége 
IV.B.a. Az elnökségi tagokat a kinevezett elnök javaslatára az Orosházi 

Gazdakör hagyja jóvá. 
IV.B.b. Az elnökségi tagok kinevezése 4 évre szól 
IV.B.c. Az elnökségi tag kinevezése megszűnik, 

IV.B.c.1. az elnökségi tag lemondásával 
IV.B.c.2.  eltanácsolással amennyiben: 

IV.B.c.2.1. az Alapszabályt megsérti, a Klub céljait veszélyeztető 
magatartást tanúsít, aki magatartásával a Klubnak erkölcsi, vagy 
anyagi kárt okoz, aki önként vállalt kötelezettségeit sorozatosan 
nem teljesíti 

IV.B.c.3. kinevezése lejár 
IV.B.c.4. ha az elnökségi tag elhalálozik 

IV.B.d. Az elnökségi tag jogai: 
IV.B.d.1. Részt vehet az egyesület és a tagozat tevékenységében és 

rendezvényein. 
IV.B.d.2. Javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet. 
IV.B.d.3. Javaslatokat tehet az Elnökség felé a Klub konkrét működésével, 

kialakításával kapcsolatban 
IV.B.d.4. Jogosult a Klub megbízásából az SzMSz-ben megjelölt célok 

érdekében eljárni. 
IV.B.e. Az elnökségi tag kötelezettségei: 

IV.B.e.1. A gazdaköri és a tagozati Alapszabály, SzMSz betartása. 



  
  
 

IV.B.e.2. A szakmai szempontok és a Pálinkaklub célkitűzéseinek szem 
előtt tartása azok népszerűsítése. 

IV.B.e.3. Az elnökségi üléseken való aktív részvétel. 
IV.C. Tagság 

IV.C.a. A tagsági viszony keletkezése 
IV.C.a.1. A Klub tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar 

állampolgár 
IV.C.a.2. A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy a Tagozat elnöke – vagy 

megbízottja – a mindenkori tagság legalább három tagja által javasolt 
személyt megkeresi, megismerteti vele a Klub célkitűzéseit, majd 
meghívja a tagok sorába. Ezután a megkeresett személy Belépési 
nyilatkozatot tölt ki, melyben nyilatkozik, hogy az Orosházi Gazdakör 
és az Orosházi Pálinkaklub Alapszabályát és SzMSz-ét elfogadja, 
magára nézve kötelezőnek jelenti ki. A Belépési nyilatkozat kitöltése 
után a tagfelvételről /egyszerű többséggel/ a Gazdakör Elnöksége 
dönt. A pálinka klub tagja belépésével automatikusan a Gazdakör 
tagjává válik. 

IV.C.b. A tagsági viszony megszűnik, ha  
IV.C.b.1. a klubtag kilép 
IV.C.b.2. a klubtag elhalálozik 
IV.C.b.3. a tagot kizárják 

IV.C.b.3.1. A Klub Elnöksége kizárhatja a tagok sorából azt, aki az 
Alapszabályt megsérti, a Klub céljait veszélyeztető magatartást 
tanúsít, aki magatartásával a Klubnak erkölcsi, vagy anyagi kárt 
okoz, aki önként vállalt kötelezettségeit sorozatosan nem teljesíti. 

IV.C.c. A pálinkaklub tag jogai: 
IV.C.c.1. Részt vehet az egyesület és a tagozat tevékenységében és 

rendezvényein 
IV.C.c.2. Javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet. 
IV.C.c.3. Javaslatokat tehet az Elnökség felé a Klub konkrét működésével, 

kialakításával kapcsolatban. A javaslatok elbírálásáról az Elnökség 
dönt. 

IV.C.c.4. Jogosult a Klub megbízásából az SzMSz-ben megjelölt célok 
érdekében eljárni. 

IV.C.d. A pálinkaklub tag kötelezettségei: 
IV.C.d.1. A gazdaköri és a tagozati Alapszabály, SzMSz betartása. 
IV.C.d.2. A szakmai szempontok és a Pálinkaklub célkitűzéseinek szem 

előtt tartása azok népszerűsítése. 
IV.C.d.3. Köteles a Pálinkaklub rendezvényeinek és/vagy versenyeinek 

legalább 80%-án részt venni. 
IV.C.d.4. Köteles anyagilag hozzájárulni tagdíj formájában a klub 

működéséhez. 
V. Záró rendelkezések: 

V.A. A jelen alapszabályban nem taglalt jogok és kötelezettségek tekintetében 
az Orosházi Gazdakör Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata 
az irányadók. 



  
  
 

V.B. A tagozat megalakulásáról és esetleges megszűnéséről az Orosházi 
Gazdakör elnöksége határozatban dönt. 

 

Az Orosházi Pálinka Klub Szervezési és Működési Szabályzatát az Orosházi 
Gazdakör közgyűlése 2022. szeptember 1-én egyhangúan jóváhagyta, egyben 
megbízta az Elnököt, a Klub tevékenységének megkezdésével. 

 

Orosháza, 2022. szeptember 1. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Gazdakör elnöke Tagozat elnöke 

 


