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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A 2014- 2017 Eu pályázati ciklusban a GINOP ( Gazdasági és Innovációs Operativ Program ) 
és TOP ( Területi Operativ Program )  -  operativ programokban  kiemelt prioritássá váltak az 
Ipari parkok és az ipari parkokban megvalósuló beruházások támogatása. 
 
Az egyedül álló lehetőség hatékony kihasználása miatt   szükségessé és időszerűvé vált egy 
erős Magyar  Ipari Parki  érdekképviselet megalapítása, mely integrálja az erőforrásokat,  
méltó módon tudja képviselni és kezelni a nemzetgazdaság számára fontos ipari parkokat. 
   
Ennek érdekében  tett javaslatot Janzsó Tamás, az Ipari Parki érdekképviseletek és Ipari 
Parkok számára a szövetség megalapítására, melynek alakuló ülése Siófokon 2015.03.12 
napjára tervezik.  
 
Javasolom az Önkormányzatunk lépjen be ezen szövetségbe, az alábbi dokumentumok 
szerint: 

 
 
 

Magyar Ipari Park Szövetség Egyesület 
ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS  

 jegyzőkönyve 
 

 
Készült: 2015. március  …..napján Siófokon ,  a  …………… Hotel …………….konferenciatermében  
 
Jelen vannak: A Magyar Ipari Parkok Szövetsége  alapító tagjai a jelenléti ív szerint. 
 
Tárgy: A Magyar Ipari Parkok Szövetsége  alapító közgyűlése. 
 
Janzsó Tamás , az alapító közgyűlés levezető elnökeként köszöntötte a megjelenteket, vázolta az 
összejövetel célját, amely szerint a megjelentek egyesületi formában működő Szövetséget kívánnak 
létrehozni.    
 
Előadta, hogy az  egyesület megalakulásáról szabályszerű jegyzőkönyvet kell felvenni, és kérte a 
jelenlévőket a jelenléti ív aláírására. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta  
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jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig   
 
 

                               
Ezt követően a levezető elnök megállapította, hogy a jelenléti ív alapján a törvényben előírt minimális 
létszám szerint jelen vannak a tagok, így az egyesület megalakítható. 
 
Ezután a jelenlévő tagok  nyílt szavazással, egyhangúlag elhatározták a Magyar Ipari Parkok Szövetsége 
megalakítását. 
 
Ezt követően a levezető elnök teljes részletességgel ismertette az egyesület Alapszabályának tervezetét. A 
tervezettel kapcsolatban módosító javaslat nem merült fel.  
 
Ezek után nyílt szavazásra bocsátotta az alapszabály elfogadását, melynek alapján a közgyűlés egyhangú 
szavazással meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2015. (03.12.) sz. közgyűlési határozat: 
 
A közgyűlés az Egyesület alapszabályát elfogadja. 
                                 
A levezető elnök felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy az Alapszabályt tárják a képviselőtestületek 
illetve igazgatótanácsok és/vagy  taggyűlések elé és azt hagyassák jóvá. 
 
Ezt követően a levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy az egyesület Alapszabálya szerinti 
tisztségviselőinek személyére tegyenek javaslatot. 
 
……………………………… javaslata szerint 
 
egyesület elnöke   

 
egyesület alelnöke   

 
 

egyesület alelnöke   
 

egyesület alelnöke   
 

egyesület alelnöke   
 

egyesület alelnöke   
 

 
egyesület titkára   

 
 
Ezt követően a Közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2015. (03.12) sz. közgyűlési határozat: 
 
egyesület elnöke   

 
egyesület alelnöke   
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egyesület alelnöke   

 
egyesület alelnöke   

 
egyesület alelnöke   

 
egyesület alelnöke   

 
 
egyesület titkára   

 
 
A levezető elnök megállapította a szavazást követően, hogy a Magyar Ipari Parkok Szövetsége ezennel 
megalakult.                           
 
Ezután az Egyesület elnöke javasolta, hogy a közgyűlés az egyesület képviseletére annak a                      
Bíróság előtti nyilvántartásba vételi eljárásban hatalmazza meg a Dr. Lékó és Társa Ügyvédi Irodát (1052 
Budapest……………………………..) 
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és felkérte az elnököt, illetőleg a meghatalmazott 
ügyvédet, hogy az egyesület nyilvántartásba vétele iránt a ……………………………..Bíróság előtt járjon 
el. 
 
Ezt követően a levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy az egyesület Alapszabálya szerinti éves tagdíj 
mértékére tegyenek javaslatot. 
 
 …………………………………….javasolta, hogy az Egyesület éves tagdíját 200.000.Ft –azaz 
Kettőszázezer  forintban állapítsák meg.  
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 
3/2015. (03.12.) sz. közgyűlési határozat: 
 
Az Egyesület éves tagdíja 200.000.- azaz Kettőszázezer   Forint. 
 
Ezután a levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy az egyesület Alapszabálya szerint tegyenek javaslatot az 
egyesület induló vagyonára. 
…………………………………….javasolta, hogy az Egyesület induló vagyonát  500.000.-azaz 
Ötszázezer forintban állapítsák meg.  
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 
4/2015. (03.12) sz. közgyűlési határozat: 
 
Az Egyesület induló vagyona  500.000.- Ft azaz Ötszázezer forint.  
 
A levezető elnök ezután kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy tegyék meg további javaslataikat. 
 
A közgyűlésen jelenlévők részéről további javaslat nem merült fel. 
 
Janzsó Tamás mint levezető elnök megköszönte a részvételt, majd az alakuló közgyűlést berekesztette. 
 

 
 

kmft. 
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Levezető elnök  
 

 
 
 
 
 

jegyzőkönyv vezető   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

hitelesítők  hitelesítők  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar Ipari Park Szövetség Egyesület  alakuló közgyűlés  
 

JELENLÉTI ÍV 
  
 

Mely készült a Magyar Ipari Parkok Szövetsége Egyesület   2015.03.12 napján a 
…………………………………………………konferenciatermében tartott alakuló 
közgyűléséről 
 
 
Ssz Név  Cím  Képviselő neve aláírás  

 
1 Önkormányzati Ipari 

Parkok Szövetsége  
 

   

2 Nemzeti Ipari Park 
Fejlesztő Zrt  
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3 Magyar Iparszövetség  
OKISZ 
 

   

4 Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara  
 

   

5 Pest megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara  
 

   

6 Inkubátorház Szövetség 
 
 

   

7 Magyar Tudományos és 
Ipari Parkok Szövetsége  
 

   

8 Visteon Ipari Park  
Székesfehérvár 
 

   

 Cigándi Ipari Park / 
Cigándi Város 
Önkormányzat  
 

   

9 Mezőtúri Ipari Park  kft  
 

   

10 Siófoki Ipari park / 
Siófok Város 
Önkormányzat 
 

   

11 Kőszegi Ipari Park/ 
Kőszeg Város 
Önkormányzat 

   

12 Keszthelyi Ipari Park / 
Keszthely város 
önkormányzat 
 

   

13 Sümegi Ipari Park / 
Sümeg Város  
Önkormányzat  
 

   

14 Sóskúti Ipari Park kft    
 

   

15 Füzesabony Ipari Park / 
Füzesabony 
Önkormányzat 
 

   

16 Ország Közepe Ipari 
Park / Újhartyán város 
Önkormányzat 
 

   

 
17 

Pusztazámori Ipari Park 
/ Pusztazámor 
Önkormányzat 
 

   

 VÁTOSZ    
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18 
 

 

 
19 

Pintér Művek  
 
 
 

   

 
20 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

jegyzőkönyvvezető 
 

hitelesítő hitelesítő 

 
 
 
Ellenjegyzem :  
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MAGYAR/ NEMZETI  IPARI PARK SZÖVETSÉG 

EGYESÜLET 

 

 

 

 

 

ALAPSZABÁLYA 
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A Közgyűlés elfogadta: 2015…………………….-án, a ………. sz. határozattal. 

 

 

MAGYAR IPARI PARK SZÖVETSÉG  EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. Az egyesület neve: 
 
Az Egyesület neve: Magyar Ipari Parkok Szövetsége Egyesület 
 
2. Az Egyesület székhelye: 
 
Az Egyesület székhelye:  
 
Az Egyesület levelezési címe:  
 
 

II. 
AZ EGYESÜLET CÉLJA, STRATÉGIÁJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 
3. Az egyesület céljai: 
 
 
1. A Magyar Köztársaság Kormánya az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 
figyelembevételével és az Ipari Park Tanácsról szóló 1464/2011. (XII.22.) Korm. határozat 
alapján hozta létre az Ipari Park Tanácsot, mely az iparügyekért felelős miniszter ipari 
parkokkal kapcsolatos döntéseiben közreműködő javaslattevő, véleményező és tanácsadó testület.  
Az Ipari Park Tanács tagjait az Ipari parkok területén több évtizedes múlttal rendelkező szakmai 
érdekképviseltek és a Nemzetgazdasági Minisztérium által delegált tagok alkotják.  
 
 
2. A Magyar Ipari Parkok Szövetsége elsődleges célja , hogy az Ipari Park Tanács tagjaként az 
Ipari parkokra vonatkozó jogszabályok alapján védje és képviselje az Ipari Parkok érdekeit , 
integrálja az erőforrásokat , segítse Őket gazdasági és egyéb a nemzetgazdaság számára fontos 
feladatinak hatékony és sikeres ellátásban. 
  
3 A Magyar Ipari Parkok Szövetsége feladata ,  

 
az ipari Park tanács magas színvonalú munkájának elősegítése az ipari parkok helyzetét, fejlődését, 
értékelését bemutató anyagok és az értékelés alapján kidolgozott, a fejlődést elősegítő intézkedésekre 
vonatkozó javaslatok véleményezése;  
 
az ipari parkokra vonatkozó támogatáspolitikai javaslatok véleményezése; az „Ipari Park” cím 
elnyerését szolgáló pályázati kiírások tervezetének, a beérkezett pályázatok értékelésének és a cím 
odaítélésére vonatkozó javaslatoknak a véleményezése;  

 
az „Ipari Park” cím megállapodás tervezetének véleményezése, az érvényes megállapodások teljesítése 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, értékelésének véleményezése, a megállapodás megszegése esetén a cím 
megvonására vonatkozó javaslatnak a véleményezése; az ipari parkokkal kapcsolatos munkaanyagok, 
megtett intézkedések véleményezése.  
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A Szövetség az elnökség egyetértésével szakmai tagozatokat hozhat létre 
 
 
5. Az egyesület vagyona, pénzeszközei 
 
Működéshez szükséges anyagi fedezetet részben a tagok biztosítják éves tagdíj formájában, 
részben pedig egyéb forrásból szerzi be az egyesület. Az éves tagdíj mértékének meghatározása a 
közgyűlés hatásköre.  
 
6. Felelősség és annak mértéke 
 
Kötelezettségeiért az egyesület kizárólag vagyonával felel. A tagok az egyesület kötelezettségeiért 
nem felelnek. 

 
7. Az egyesület tevékenysége: 
 
Az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak a fent meghatározott céljainak 

megvalósítása érdekében, elsősorban a fenti célok megvalósítása anyagi alapjainak megteremtése 

céljából és a céljai megvalósulását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt kizárólag közhasznú tevékenységére fordítja. 

 
 

III. 
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 
8. Az egyesület tagsága: 
 
8.1. Az egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján: 

 

- rendes tag 
- pártoló tag 
- tiszteletbeli tag 

 
8.2. Rendes tagság: 
 
Az egyesület tagja lehet minden olyan Önkormányzati és / vagy magán Ipari Park , Ipari Parki 

érdekképviselet , Vállalkozói Inkubátorház és Inkubátorházakat lépviselő érdekképviselet , Ipari 

Parkot létrehozó Önkormányzat ,  Önkormányzati érdekképviselet (Szövetség, Egyesület), aki 

belépési nyilatkozattal az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó 

kötelezettségek teljesítését vállalja.  
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8.3. Pártoló tagság: 
 
Az egyesületnek olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság és jogi személyiséggel fel 

nem ruházott más szervezet is tagja lehet, ha az egyesület alapszabályát elfogadja. a tagsági 

viszonyból eredő kötelezettségének teljesítését, illetve az egyesületi célok megvalósításának anyagi 

támogatását vállalja. 

8.4. Tiszteletbeli tagság: 
 
Az egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet, aki az egyesület érdekében végzett kiemelkedő 

tevékenységével, az egyesület népszerűsítésével az egyesületet erkölcsileg támogatja. 

 

 

IV. 
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE 

 
9. Tagsági viszony keletkezése 
 
9.1. Az egyesületbe történő belépés önkéntes 
 
9.2. Rendes tag. A rendes tagsági viszony a felvételt kérő tag. Elnökséghez címzett és beadott 
tagfelvételi kérelem Elnökség általi elfogadásával keletkezik. Az Elnökség a felvételi kérelmet a 
soron következő elnökségi ülésén elbírálja és erről a kérelmezőt írásban értesíti. A felvételt 
megtagadó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül – az elnökséghez 
címzett és benyújtott - fellebbezésnek van helye, amit a közgyűlés bírál el. 
 
9.3. Pártoló tag. A pártoló tagsági viszony a pártoló tagként kívánó tag Elnökséghez címzett – a 
vállalt hozzájárulás mibenlétét és mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét 
tartalmazó kérelmének Elnökség általi elfogadásával keletkezik. A kérelmet az Elnökség annak 
átvételétől a soron következő elnökségi ülésen köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt írásban 
értesíteni. A kérelmet elutasító határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 15 nap alatt az 
Elnökséghez címzett és benyújtott – fellebbezésnek van helye, amelyet a közgyűlés bírál el. 
 
9.4. Tiszteletbeli tag. A tiszteletbeli tagi jogállás megalapítása az Elnökség hatáskörébe 
tartozik. E jogállás megállapítására az egyesület bármelyik tagja jogosult írásbeli javaslatot tenni. A 
tiszteletbeli tagsági viszony a javaslatnak az elnökség általi elfogadásával keletkezik. 
 
9.5 A tagságról az elnökség nyilvántartást vezet.  
 
9.6. A tagi jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése jogi személy tag 
esetében 
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A jogi személy tagok nevében a nyilvántartásba bejegyzett képviselő gyakorolja a tagsági jogokat 
és teljesíti a kötelezettségeket, akadályoztatása esetén az általa adott írásbeli meghatalmazással az 
abban megjelölt személy jár el helyette. A meghatalmazás tényéről köteles az Elnökséget 
tájékoztatnia. 
 
Jogi személy tag együttes képviseleti joggal rendelkező képviselői esetében a tag belépéskor 
köteles nyilatkozni arról, hogy nevében ki gyakorolja a tagsági jogokat és kötelezettségeket. 
A jogi személy nevében eljáró tag rendelkezik az egyesületi tisztségek tekintetében a választás és a 
választhatóság jogával. 
 
10. Tagsági jogviszony megszűnése 
 
10.1. Tagsági viszony megszűnik: 

- kilépéssel 
- törléssel 
- kizárással 
- tag halálával, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, ez esetben a tag 

a nyilvántartásból törölhető 
 

10.2. A kilépést az Elnökség részére írásban kell bejelenteni. 

 

10.3. Törléssel szűnik meg a tagság ha a tag a vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 6 hónapnál 

hosszabb ideig elmulasztja és a tartozást felszólítás ellenére sem rendezi. A törlés az Elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

 

10.4. Az egyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként azzal a 

taggal szemben lehet alkalmazni, amely tag magatartásával az egyesület céljainak elérését 

nagymértékben veszélyezteti, vagy az egyesület működési rendjét súlyosan megsérti, illetve a 

tagsággal járó kötelezettségeket felszólítás ellenére sem teljesíti. A fegyelmi szabályzat elfogadása 

az Elnökség hatásköre. 
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10.5. Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a fegyelmi eljárást az Elnökség 

indíthatja meg akkor, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzéstől három hónap illetve a(az) 

elkövetés óta egy év még nem telt el. Az ügy érdeméről az Elnökség zárt ülésén egyszerű 

szótöbbséggel határoz.  A fegyelmi vétség alapos gyanújával érintett tagot értesíteni kell a fegyelmi 

eljárás megindításáról, a tag részére a védekezés lehetőségét biztosítani kell és a fegyelmi 

határozatot vele közölni kell. 

 

10.6. A törlés és a kizárás kérdésében hozott Elnökségi határozat ellen a közléstől számított 15 

napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezés terjeszthető elő, melyet a közgyűlés bírál el. A 

fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

 

V. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY TARTALMA 

 

11. A rendes tag jogai: 

- Az Elnökség által meghatározott feltételek mellett részt vehet az egyesület 
munkájában, igényelheti az egyesület szakembereinek a segítségét. 

- Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 
- Részvételi és szavazati joga van az egyesület közgyűlésen. 
- Az egyesület tisztségviselőjének választható azzal, hogy képviseleti, utalványozási és 

bankszámla feletti rendelkezési joggal csak 18. életévet betöltött személy rendelkezhet. 
- Véleményt nyilváníthat, javaslatot és észrevételt tehet a szövetséget érintő bármely 

kérdésben. 
- Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól 

számított 30 nap alatt a bíróság előtt megtámadhatja. 
- Választhat és válaszható a társadalmi szervezet szerveibe. 
 

12. A rendes tag kötelezettségei: 
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- Az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak elfogadása, megtartása. 
- A közgyűlés által megállapított mértékű tagdíj minden év szeptember 30. 

esedékességgel történő megfizetése.  
- Az egyesület vagyonának, illetve a szövetség által használt eszközök, létesítmények 

megóvása. 
- A tudomására jutott üzlet és banktitok megtartása.   
 

 

13. A pártoló tag jogai 

 

- Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén. 
- Javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban. 
- Az elnökség által megállapított feltételek szerint részesülhet az egyesület által nyújtott 

kedvezményekben, használhatja az egyesület tulajdonát képező, illetve használatában 
álló eszközöket, létesítményeket. 

- A tudomására jutott üzlet és banktitok megtartása.   
 

14. A pártoló tag kötelezettségei: 

 

- Az egyesület alapszabályának, szabályzatainak, határozatainak megtartása. 
- A vállalt hozzájárulás megfizetése, természetbeni hozzájárulása esetén annak 

rendelkezésre bocsátása. 
- A tudomására jutott üzleti és banktitok megtartása.   
 

15. A tiszteletbeli tag joga és kötelezettsége: 

- Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, javaslatokat tehet, 
véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban, részesülhet az 
egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

- A tudomására jutott üzleti és banktitok megtartása.   
 

 

VI. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
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16. Az egyesület szervei: 

 

- Közgyűlés 
- Elnökség 
 

17. A közgyűlés 

 

17.1. Az egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. 

 

17.2. A közgyűlést évenként össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá akkor, ha azt a bíróság 

elrendeli, illetve a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével kéri. 

 

17.3. A közgyűlést az egyesület elnöksége döntése alapján az Elnök hívja össze. A közgyűlésre a 

tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között 

legalább 15 napi időköznek kell lennie. 

 

17.4. A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal, míg a pártoló, ill. tiszteletbeli tagok 

tanácskozási joggal vehetnek részt. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több min fele jelen van. 

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. A 

megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi kérdésekben – a megjelentek számára való tekintet 

nélkül akkor határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az eredeti 
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meghívóban felhívták. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés napján 

kerül megtartásra, úgy a tagoknak új meghívót is küldeni kell. 

  

17.5. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 

A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. 

 

17.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- Az alapszabály megállapítása és módosítása 
- Az éves költségvetés elfogadása 
- Az éves tagdíj mértékének megállapítása 
- Az egyesület egyesülésének, ill. feloszlásának kimondása 
- Az egyesület vezető szerveinek, Elnökének, Elnökségének, megválasztása és 

visszahívása, éves beszámolójuk elfogadása. 
- A tagfelvételi kérelem elutasítását, a tag törlését vagy kizárását kimondó határozat 

elleni fellebbezés elbírálása. 
 

Az alapszabály megalapításához és módosításához, az egyesület más társadalmi szervezettel való 

egyesülés vagy a feloszlás megállapításához a szavazásra jogosult tagok több mint felének 

egybehangzó döntése szükséges. 

 

17.7. A közgyűlés kezdetén levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt 

kell választani. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 

jegyzőkönyvvezető a levezető elnök és a két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. 

 

18. Tisztségviselők 
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18.1. A közgyűlés a tisztségviselőket /Elnök, Társelnök, Alelnökök/ nyílt szavazással 5 évre 

választja. 

18.2. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva, és 

a) magyar állampolgár, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, 

vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

18.3. A tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

- megbízási idő lejártával  

- elhalálozással 

- lemondással 

- visszahívással 

Visszahívásra ad okot különösen, amennyiben a tag az egyesület alapszabályában meghatározott 

célokat veszélyeztető magatartást tanúsít, a többi taggal nem működik együtt. 

 

18.4. A lemondást írásban kell bejelenteni az Elnökségnek. 
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19. Az Elnökség 

 

19.1. Az Elnökség 5 tagú. Tagjai az Elnök, és a négy  alelnök. 

  

19.2. Az Elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, mely gondoskodik a 

közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról, valamint az egyesületi munka folyamatosságáról. 

 

19.3. Az Elnökség feladatai: 

 

- az egyesület közgyűlése időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása 
- a közgyűlés határozatának végrehajtása és annak ellenőrzése 
- az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása 
- az egyesület szervezeti és működési szabályzatának és elnökség ügyrendjének 

összeállítása 
- tagfelvételi kérelem elbírálása 
- a közgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló és költségvetés előzetes jóváhagyása 
- megállapítja saját munkatervét 
- meghatározza az éves fejlesztési tervet 
- munkája segítése érdekében ideiglenes bizottságokat, tagozatokat hozhat létre 
- jutalmazási javaslatokról dönt 
- irányítja az Egyesület gazdálkodását 
- dönt az egyesület létesítményeinek felhasználása és karbantartása kérdésében. 
- kinevezi az egyesület főtitkárát 

 

19.4. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente hat alakalommal tartja üléseit. Az Elnökségi 

ülést össze kell hívni, ha azt bármelyik elnökségi tag az ok és cél megjelölésével kéri. 

A meghívót – mely a napirendi pontokat is tartalmazza - az ülés előtt 8 nappal, e-mai lel vagy 

postai küldeményként kell a tagok részére eljuttatni. 

 

19.5. Az ülések nem nyilvánosak. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. 
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19.6. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen tagok 2/3-a jelen van. Az elnökség a határozatait 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. 

 

19.7. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a napirendeket és 

meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár írja alá. 

 

20. Az Egyesület Elnöke 

 

20.1. Az Egyesület Elnöke: 

- Az egyesület elnöke összehívja a közgyűlést, az Elnökségi ülést, azokon elnököl, 
/kivéve, ha a közgyűlés más levezető elnököt választ./ 

- Ellenőrzi a testületi szervek hatáskörének végrehajtását, 
- Őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működése felett, 
- Harmadik személyekkel, hatóságokkal szemben egy személyben képviseli az 

egyesületet. 
- Önállóan rendelkezik a bankszámla felett. 
- Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal az 

elnökség vagy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat  

 

20.2. Az Elnököt annak akadályoztatása esetén az Elnökség által előzetesen írásban 

felhatalmazott Alelnök teljes jogkörrel helyettesíti. 

 

21. Főtitkár. Az egyesület főtitkára: 

- részt vesz az elnökség ülésein 

- segíti az egyesület elnökét a feladatai ellátásában 
- előkészíti a közgyűléseket 
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- gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülés jegyzőkönyveinek elkészítéséről 
- irányítja és ellátja az egyesület szervei írásbeli teendőit 
- ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat 
- a pénz és vagyonkezelésről okmányolt zárszámadásokat készít, 
- intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni helyzetéről az Elnökségnek 

beszámol,  
- az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti, majd jóváhagyás végett az 

elnökség és a közgyűlés elé terjeszti 
- az elnökség nevezi ki, tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el. 

 

 

VII. 

AZ EGYESÜLET HATÁROZATAINAK BÍRÓSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLATA 

 

22. Az egyesület szerveinek törvénysértő határozatát bármely tag –a tudomásra jutásától számított 

30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat 

végrehajtásának nem akadály, kivéve, ha annak végrehajtását a bíróság felfüggeszti. 

 

 

VIII. 

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

23. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

- Alapítási, és csatlakozási díj, egyszeri 200 000.-Ft.  
- Tagsági díjak: az alapítás évében havonta 10 000.-Ft, a következő években a 

Közgyűlés határozza meg. 
- Pártoló  tagok által vállalt hozzájárulás, összege évi egyszeri 200 000.- Ft.   
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- Természetes és jogi személyek, társadalmi szervek támogatása. 
- Rendezvények bevételei. 
- Reklámtevékenységből származó bevétel 
- Gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek 

 

A tagdíjak teljesítésének módja és határideje: 

A tagok az egyesület bankszámlájára történő átutalással teljesíthetik mind a belépéskor fizetendő 

egyszeri alapítási és csatlakozási díjat, mind a havi tagsági díj összegét, mely minden hónap 10. 

napjáig előre esedékesen fizetendő meg. 

 

24. Az egyesület nevében írásbeli kötelezettség vállalásra, bankszámla feletti, rendelkezésre az 

elnök önállóan jogosult. 

 

25. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, a gazdasági, pénzügyi teendőket a főtitkár 

látja el. 

 

26. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl - az 

egyesület tartozásaiért nem felelnek. Az egyesület feloszlással vagy egyesüléssel történő 

megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonról a közgyűlés rendelkezik. 

 

IX. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 
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27. Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a ……………….. Főügyészség látja 

el. 

 

28. Az egyesület a……………….. Bíróság veszi nyilvántartásba, és az egyesület döntései ellen a 

Fővárosi Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni. 

 

 

X. 

AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE 

 

29. Az egyesület megszűnik: 

- Feloszlással 
- Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
- Feloszlatással, 
- Megszűnésének megállapításával 

 

XI. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

30. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

……………1959. évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény………………………. rendelkezései az irányadóak.  
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Budapest, 2015. február …….. 

 

 

 

                                                              

 Janzsó Tamás ph.d sk              

                                                         elnök 
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