A Beszerzési Vezetők Klubja
Szervezeti és Működési Szabályzata
A Vezetőség elfogadta: 2016. március 25.
A Tagság megszavazta és egyben életbe lépett: 2016. április 06.
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I. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya és általános rendelkezései
A Beszerzési Vezetők Klubja (továbbiakban Klub) legfontosabb szabályzata a Szervezeti és Működési
Szabályzat (továbbiakban SzMSz).
A Szabályzat hatálya:
1. A Beszerzési Vezetők Klubja az MLBKT beszerzési szakmai tagozata.
2. A Klub szabályzata által nem érintett kérdésekben az MLBKT szervezeti és működési
szabályzata az irányadó.
Az SzMSz elfogadásának módja:
Az SzMSz-t a Klub Elnökének előterjesztése alapján a Klub Vezetősége konszenzusos döntéssel
fogadja el.
Hatálybalépés ideje:
A Szervezeti és Működési Szabályzat a Klub Vezetőségének jóváhagyásával – a Klub Tagok
véleményezése után - válik érvényessé és a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.
Érvényességi idő:
Az SzMSz - eltérő rendelkezés hiányában – határozatlan ideig érvényes.
Személyi hatálya:
Az SzMSz személyi hatálya kiterjed minden Klub Tagra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
1. Beszerzési Vezetők Klubja Elnök és Vezetőség választási Szabályzat
2. Beszerzési Vezetők Klubja Etikai Kódex
3. Beszerzési Vezetők Klubja Magatartási Kódex
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II. A Klub alap adatai
1. A Klub neve: Beszerzési Vezetők Klubja (rövidített név: BVK).
2. A Klub 2002. október 17-én alakult a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Tagozataként.
3. 2007 novemberében jelent meg önálló honlappal www.beszerzesivezetok.hu címen.
4. 2008-tól a Klubot a Tagok által választott Vezetőség és a Vezetőség választotta Elnök irányítja.
III. A Klub célja és rendeltetése
1. A Klub célja, hogy szervezett fórumot biztosítson a beszerzéssel foglalkozó elméleti és
gyakorlati szakembereknek Magyarországon a beszerzési kérdések megvitatásához.
2. A Klub Tagjai sorába várja mindazokat a beszerzési vezetőket, akiket a közös szakma és
szellemiség összeköt, és akik elkötelezettek abban, hogy emeljék a beszerzési tevékenység
szakmai tekintélyét a magyar gazdaság szereplőinek körében.
IV. A Klub tevékenysége
1. A Klub tevékenysége a következő területekre terjed ki:
a. Oktatási program kidolgozása és szervezése, együttműködés az MLBKT-val, oktatási
intézményekkel, oktatás szervező cégekkel.
b. Évente 4-6 alkalommal szakmai „Klubnap” keretében. szakmai programok megtartása
valamint a Tagság folyamatos tájékoztatása a Klub tevékenységéről.
c. Konferenciák, szakmai fórumok programjainak kidolgozása valamint az előadók
ajánlása vagy kiválasztása.
d. A Klub honlapjának fejlesztése, működtetése és a tartalom összehangolása.
e. Kapcsolatfelvétel és – tartás külföldi beszerzési szakmai szervezetekkel.
f. Együttműködés más belföldi szakmai szervezetekkel.
g. Beszerzési szakmai díjak működtetése.
h. Beszerzési „szertifikáció”, minősítések előkészítése, kidolgozása, bevezetése.
i. A szervezetbővítés koordinálása (a Tagság célirányos növelése).
j. A Klub működésének szabályozása.
k. A Klub pénzügyeinek gondozása az MLBKT elnökségének irányelvei alapján.
2. A Klub a Tagok szakmai érdeklődéséhez és a beszerzési, valamint üzleti környezet fejlődéséhez
illeszti tevékenységét.
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V. A Klub szervezete
A Klub legfelsőbb szerve a Taggyűlés. A Tagság kétévente a Taggyűlésen választja meg a
Vezetőséget. Az Elnököt a Vezetőség választja. A Témafelelősöket a Vezetőség vagy az Elnök bízza
meg.
a. A Klub Tagja lehet az a személy,
i. aki a beszerzési területen jelentős szakmai tevékenységet folytat,
ii. két Klubtagtól ajánlással rendelkezik,
iii. megfelel a Klub felvételi folyamatának,
iv. érvényes MLBKT tagsággal rendelkezik,
v. előzetesen legalább két Klub Napon részt vett,
vi. a BVK tagsága előtt megtartotta bemutatkozó prezentációját.
b. A Tag felvételéről a Vezetőség dönt egyszerű többséggel.
c. A Tag joga, hogy részt vegyen a Klub munkájában, rendezvényén és Taggyűlésén.
d. A Tag kötelezettsége, hogy a Klub szakmai munkájához hozzájáruljon és a tagsági díjat
(MLBKT) – az adott időszakra vonatkozóan – megfizesse.
e. A Klub „Szimpatizánsa” lehet az, aki nem kíván, vagy nem tud folyamatosan a Klub
munkájában aktívan részt venni, de fontosnak érzi azt. A Szimpatizáns segítséget nyújt
és támogatja a Klubot abban, hogy az a célkitűzéseit és a feladatait megvalósíthassa. A
Szimpatizáns tagsági díjat nem fizet.
2. Taggyűlés:
a. A Taggyűlés a Klub legfelsőbb szerve, amely a Tagok összességét jelenti.
b. A Taggyűlést kétévente egyszer – rendkívüli esetben akár évente többször – az új
Vezetőség megválasztásával egy időben össze kell hívni, ahol az Elnök beszámol a Klub
előző 2 éves tevékenységéről.
c. A Taggyűlést a Klub Elnöke hívja össze. Az értesítést legalább 2 héttel a meghirdetett
Taggyűlés előtt a napirendi pontokkal kell megküldeni e-mailen a Tagoknak.
d. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok több mint fele plusz egy Tag jelen van.
Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes és a meghívólevél tartalmazza a
megismételt közgyűléssel kapcsolatos felhívást, úgy legalább 30 perces várakozást
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követően az Elnök jogosult a megismételt Taggyűlést változatlan napirenddel, 1/2
órával későbbre ismételten összehívni. A Taggyűlés a határozatait nyílt szavazással és a
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
e.

A Vezetőség döntést kérhet a Tagságtól online szavazás útján is. A szavazás érvényes,
ha a megkérdezett teljes Tagság több mint 50 %-a érvényes szavazatot adott le. Az
előterjesztés abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben a beérkezett szavazatok
több mint 50 %-a támogatja azt.

3. Vezetőség:
a. A Klub működését Vezetőség irányítja, amelyet a kétévente összehívott Taggyűlés
alkalmával a Klub Tagjai választanak. A Vezetőség olyan szakmailag elismert
beszerzési szakemberekből áll, akik rendszeresen szerepet és tevékenységet vállalnak, és
részt vesznek a Klub működtetésében.
b. A Vezetőség létszáma az Elnökkel együtt maximum 8 fő, de nem kevesebb, mint 6 fő,
amelyet a Klub Tagsága kétévente választ az Elnök, vagy bármely Tag javaslata alapján.
A választási szabályzatot az 1. számú melléklet tartalmazza. A választásért az Elnök, a
lebonyolításáért a Vezetőség által felkért Választási Bizottság felel.
c. A Vezetőségbe bárki ajánlhat olyan Tagot, aki legalább 2 éves tagsági viszonnyal
rendelkezik, és bizonyíthatóan folyamatos tevékenységet folytatott a közösség
érdekében.
d. A Vezetőség feladata meghatározni a stratégiai irányokat, kijelölni az aktuális témákat
és témafelelősöket, beszámoltatni a témafelelősöket, jóváhagyni a Klub Szervezeti és
Működési Szabályzatát és dönteni a Tagsággal kapcsolatos kérdésekről.
e. Az Elnök, a Vezetőség Tagjai, a Témafelelősök, az Év Beszerzési Menedzserei, a
megválasztott időszakban a felelősségi kör megjelölésével „Beszerzési Vezetők Klubja”
névjegykártyát használhatnak. A névjegykártyát csak az SzMSz, az Etikai, valamint a
Magatartási Kódex irányelvei mentén használhatják.
4. Elnök:
a. A BVK Elnökét az első vezetőségi ülésen - a Tisztújító Közgyűlés napjától számított 30
napon belül – az újonnan megválasztott jelenlévő Vezetőségi Tagok maguk közül
választják meg egyszerű többséggel, titkos szavazással, két évre. A szavazás csak akkor
eredményes, ha a Vezetőség összes Tagja - kivéve igazolt távollét esetén - jelen van.
b. Az Elnök feladata koordinálni a Vezetőség munkáját, valamint képviselni a Klubot.
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5. Témafelelős:
a. A témafelelős a Vezetőség, vagy az Elnök által egy adott projekt vagy tevékenység
elvégzésének koordinálásával megbízott Tag, aki a téma jellegétől függően más Klub
Tagokat, valamint a Vezetőség felhatalmazásával külsős szakembereket vonhat be a
feladat elvégzésébe.
b. A témafelelős a munka/projekt elvégzése után, de évente legalább egyszer köteles
munkáját a Vezetőség részére bemutatni.

VI: A Klub tevékenységét felügyelő szervek, irányelvek:
1. Etikai Bizottság:
a. Az SzMSz-t, az Etikai, valamint a Magatartási Kódexet megsértő Tagok ügyét az erre a
célra külön létrehozott Etikai Bizottság vizsgálja ki és többségi szavazással dönt a
kérdésben.
b. Az Etikai Bizottság összetételét a Vezetőség választja ki és bízza meg a kivizsgálás
időszakára.
c. Az Etikai Bizottság a panaszt köteles kivizsgálni. Az Etikai Bizottság a döntését a
Vezetőségnek és a panaszt benyújtó Tag részére 30 napon belül küldi meg írásban.
2. Etikai Kódex:
a. A Klub Tagok a Klub Etikai Kódexét belépési kérelmükkel egy időben elfogadják és
magukra nézve kötelezően be is tartják.
b. A Kódex pontjait megsértő Tagok ügyét az Etikai Bizottság vizsgálja ki és többségi
szavazással dönt a kérdésben. Az Etikai Kódexet a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Magatartási Kódex:
a. A Klub Tagok a Klub Magatartási Kódexét belépési kérelmükkel egy időben elfogadják
és magukra nézve kötelezően be is tartják.
b. A Kódex pontjait megsértő Tagok ügyét az Etikai Bizottság vizsgálja ki és többségi
szavazással dönt a kérdésben. A Magatartási Kódexet a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Együttműködési Megállapodások:
a. Az Elnök, vagy két Vezetőségi Tag együttesen, vagy vezetőségi döntés (a Vezetőség
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több mint fele támogatja) alapján a megbízott Vezetőségi Tag (továbbiakban Aláírók), a
Vezetőség felhatalmazásával és jóváhagyásával, az MLBKT egyetértésével
Megállapodások megkötését kezdeményezheti más szakmai és civil szervezetekkel,
valamint üzleti vállalkozásokkal. A Megállapodások az MLBKT eljárási rendje szerint
kerülnek aláírásra.
b. A Megállapodás nem sértheti az SzMSz, az Etikai Kódex, valamint a Magatartási Kódex
pontjait, irányelveit.
c. A Megállapodásról a Vezetőség a Tagságot a következő Klubnapon köteles tájékoztatni.
VII. Felfüggesztés, kizárás, tagsági viszony megszüntetése
1. Amennyiben a Klub Tagja a közösség Alapdokumentumaival (SzMSz, Etikai valamint a
Magatartási Kódex) ellenkező tevékenységet folytat vagy bűncselekményt követ el, az Etikai
Bizottság kivizsgálását követően a Vezetőség dönt - egyszerű szótöbbséggel - a következő
Taggyűlésig a Tag tagsági viszonyáról.
2. Megszűnik a tagsági viszony, ha a Tag nem fizeti tagdíját.
3. Megszűnik a tagsági viszony, ha a Tag bejelenti Klubból való kilépését.
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