EGER ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET
ALAPSZABÁLYA
Eger és Vidéke Ipartestület (továbbiakban Ipartestület) Eger város és környező
településein működő vállalkozók független szakmai, gazdasági, érdekképviseleti,
érdekvédelmi, érdekegyeztető szervezete.

I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK
I.1. Szervezeti formája: Ipartestület, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Ectv), a 2013. évi V. törvény ( továbbiakban: PTK) 3:1-3:87§-a
alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a beszámoló készítésére és
könyvvezetési kötelezettségére ezen túl a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet szabályait valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályok alapján valamint a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint működik.
I.2. Az Ipartestület neve: Eger és Vidéke Ipartestület
I.3. Az Ipartestület székhelye: 3300 Eger, Csiky Sándor utca 32.
I.4. Az Ipartestület jogi személy.
I.5. Az Ipartestületet az Elnök képviseli, illetve megbízása alapján az Alelnök, a jelen
Alapszabályban meghatározott feltételekkel.
I.6. Az Ipartestület a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Egri Alapszervezetének
általános jogutódja, az 1989. évi II. törvény alapján jött létre és a 2011. évi CLXXV.
Törvény által előírt Alapszabály szerint működik. Az Ipartestület az évszázados múlttal
rendelkező magyar kézművesség és szervezetei hagyományait őrzi és ápolja.
I.7. Az Ipartestület tevékenységét ideológiai befolyásoktól mentesen végzi, közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
I.8. Az Ipartestület Eger város és környező településein működő egyéni és társas
vállalkozásokból
álló
munkaadói,
gazdasági-szakmai
érdekképviseletet,
érdekegyeztetést, érdekérvényesítést és érdekvédelmet ellátó társadalmi szervezet.
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II. AZ IPARTESTÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
II.1. Az Ipartestület célja az egyes szolgáltató kézműves egyéni és társas vállalkozások,
mikro-, kis- és közép vállalkozások érdekeinek védelme, érdekképviselete az
egyeztetett érdekérvényesítés, az önkormányzatoknál, a kamaráknál, a munkáltatói
és munkavállalói érdekképviseleteknél. Az Ipartestület általános elve, hogy a
vállalkozók munkájuk minőségével emberi, közéleti magatartásukkal legyenek méltók
a tagságukra.





II.1.1.Képviseli az iparos vállalkozók érdekeit.
II.1.2.Szervezi és összefogja főként helyi, az Eger és vidékén
tevékenykedő iparos vállalkozókat.
II.1.3.Közös érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és
képviseli.
II.1.4.Elősegíti a szabad vállalkozás fejlődését.

II.2. Fő feladatai közé tartozik: összefogni a területén lévő és működő tagságot,
lehetőségeihez mérten biztosítani a gazdálkodáshoz szükséges feltételeket,
támogatni a gazdaság fenntartható fejlődését ösztönző, a kézműipar, a mikro-, kis- és
középvállalkozások hosszú távú fennmaradását és eredményes működését biztosító
gazdaságpolitika kialakítását és következetes megvalósítását.
II.3. Az Ipartestület célja, egyben feladata is, hogy kizárólagos tulajdonában álló
ingatlanjában a tagjainak érdekképviseleti, oktatási, vállalkozói és egyéb
tevékenységéhez helyiséget szolgáltatásszerűen biztosítson önköltségi díjtétel
ellenében, továbbá adományt, ajándékot fogadjon el.
II.4. Az Ipartestület célja és feladata a vállalkozói szolgáltatást cél szerinti
tevékenységként végezni, továbbá vállalkozói tevékenységet, szolgáltatást végezni
vállalkozói árbevétel ellenében, amit a „Civil törvény” V. fejezete alapján elkülönítve
tart nyilván. A tevékenység nem veszélyezteti az Ipartestület alapcél szerinti
tevékenységét.
II.5. Az Ipartestület célja és feladata, a jogkövető magatartás figyelembevételével, hogy
folyamatosan figyelemmel kísérje az Ipartestület tevékenységi köréhez tartozó
szolgáltatások körét, a cél szerinti feladat tevékenységi körének adatait és a
vállalkozói szolgáltatási tevékenységi körének adatait a jogszabály változások és
gazdasági kérdések figyelembevételével.
II.6. Az Ipartestület szolgáltatásaival hatékonyabbá, könnyebbé kívánja tenni tagjai
számára a vállalkozási és adminisztratív területen a zavartalan működést.
a.) gazdálkodó szervezetet hozhat létre, segíti tagsága szakmai, üzleti és
gazdasági tevékenységének fejlesztését,
b.) ápolja a vállalkozói hagyományokat, ennek érdekében oktató-szervező munkát
végez, együttműködik a területén működő társszervekkel és érdekképviseletekkel,
c.) kapcsolatot tart az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató
mozgalmakkal, és együttműködik állami szervekkel,
d.) külön alapot hozhat létre /pl. önsegélyező alap/.
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II.7. Az Ipartestület szolgáltatásai:
A. Cél szerinti szolgáltatások nyújtása az Ipartestület tagsága részére tagdíj

ellenében.
A tagdíj mértékének meghatározása minden esetben az Elnökség hatáskörébe
tartozó feladat.
A tagdíj mértékének felső határa nincs maximalizálva, fizetése felajánlás szerint
történik.
Emelt szintű szolgáltatás igénybevétele esetén, plusz költségek ellentételezésére, a
tagok tagdíj hozzájárulási összege közös megállapodás útján kerül meghatározásra.

1.) Alapszolgáltatások:
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Főbb kiemelt tevékenységünk
a.) általános és hatósági érdekképviselet
b.) tanulóképzés elősegítése
c.) vállalkozási tevékenységgel összefüggő jogi és szaktanácsadás
d.) vállalkozói tevékenységgel összefüggő adó- és könyvelési tanácsadás
e.) vállalkozási tevékenységgel összefüggő jogszabályokról tájékoztatás
f.) munkáltatói feladatokkal kapcsolatos tanácsadás
g.) szakosztályok részére módszertani tanfolyamok, szakmai napok, egyéb
rendezvények szervezése
h.) szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése
i.) pályázat figyelés
j.) más érdekvédelmi és szakmai egyesületi tagsági jogviszony alapján
Ipartestületünkre átruházott szolgáltatások végzése (IPOSZ, Ipartestületek
Regionális Szövetsége, stb.)
k.) szociális támogatás nyújtása időskorú, rászoruló iparos vállalkozóknak
l.) megbecsülésben és elismerésben részesíteni mindazokat az iparosokat,
vállalkozókat, továbbá azon személyeket, akik az ipartestület tagjaként
kimagasló, példamutató tevékenységükkel, az iparos közösségért vállalt
munkájukkal, kitüntetésre, elismerésre érdemessé váltak
m.) ellátni minden olyan feladatot, amelyet a Közgyűlés, az Alapszabály
lehetővé tesz, amivel a tagok megbízzák.
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2.) Emelt tagdíjas szolgáltatásaink:
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
Főbb kiemelt tevékenységünk
a.) könyvvezetés
b.) fénymásolás
c.) telefon, telefax igénybevételi lehetőségének biztosítása
d.) rendezvények helyszíneinek a biztosítása
e.) munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatás szervezése
f.) internet hozzáférési lehetőség biztosítása
B. Tagsági viszonyhoz nem kötött szolgáltatások végzése
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
63.99 Máshova nem sorolt információs szolgáltatás
64.92 Egyéb hitelnyújtás
64.99 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.10 Munkaközvetítés
79.12 Utazásszervezés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20 Telefoninformáció
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96 09 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
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III. TAGSÁGI VISZONY FELTÉTELEI, A TAGOK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
III.1. Az Ipartestület rendes tagjává olyan Eger és vidékén működő vagy
telephellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező vállalkozás vagy a mindenkori vállalkozásról szóló törvény hatálya
alá tartozó válhat, amely:
a.) az Ipartestület Alapszabályában foglaltakat magára vonatkoztatva kötelezően
elismeri,
b.) nyilatkozik belépési szándékáról,
c.) vállalja, hogy a tagsági viszony fenntartásához az Elnökség által megállapított
minimum tagdíjat, vagy az általa felajánlott magasabb összeget maradéktalanul
megfizeti, és erről írásban nyilatkozik,
d.) és az Elnökség határozatával felveszi tagjai közé.

III.2. Az Ipartestület minden tagját azonos jogok illetik meg, és azonos
kötetezettségek terhelik. A tagsági jogok forgalomképtelenek, nem
örökölhetőek.
III.3. A tagok jogai:
a.) az Ipartestület minden tagja választó és minden tisztségre választható
b.) alanyi jogon kapja az Ipartestület szolgáltatásait
c.) az Ipartestület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan javaslattal,
bejelentéssel fordulhat az Ipartestület bármely testületéhez, tisztségviselőjéhez
d.) részt vehet az Ipartestület rendezvényein
e.) a tag az Ipartestület vagy bármely szerve törvénysértő határozata ellen, a
tudomásra jutástól számított 30 napon belül bírósági jogorvoslattal élhet
f.) alanyi jogon részt vehet a szervezeti feladatok meghatározásában és a
végrehajtás ellenőrzésében
g.) levélpapírján, névjegyén, gépkocsiján feltüntetheti, hogy az Ipartestület tagja

III.4. A tagok kötelezettségei:
a.) az Alapszabály és az Ipartestület határozatainak maradéktalan betartása
b.) az Ipartestület céljainak támogatása
c.) az Ipartestület tagságához méltó magatartás
d.) az Etikai Bizottság határozatának elfogadása
e.) az Ipartestület célkitűzéseinek támogatása az elvállalt feladatok végrehajtása
f.) a tagdíj pontos fizetése
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g.) az Ipartestület tagja nem veszélyeztetheti az Ipartestület céljának megvalósítását
és tevékenységét.

III.5. A tagság megszűnésének esetei:
1. A rendes tagság megszűnik, ha a tag az Ipartestületből kilép,
a.) a kilépést írásban, igazolható módon kell előterjeszteni,
b.) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,
c.) a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat a tag általi átvételé
nek napján szűnik meg, amit az Ipartestület Elnöksége
tudomásul vesz és visszaigazol,
d.) a kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem
mentesít,
2. A tagság megszűnik az Ipartestület általi felmondásával,
a.) Ha az Alapszabályban előírt feltételeket a tag nem teljesíti, az
Ipartestület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.
b.) A felmondásról az Elnökség határoz, a határozatról az Elnökség
dönt.
c.) A tagság megszűnik a tag halálával vagy megszűnik a jogi
személy, jogutód nélküli megszűnésével
3. A tag kizárásával:
a.) A tagnak jogszabályt, az Ipartestület Alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása,
fegyelmi eljáráshoz vezet -bármely ipartestületi tag vagy ipartestületi
szerv kezdeményezésére – a taggal szemben Felügyelő és Etikai
Bizottság (FB) kizárási eljárást folytathat le.
b.) Az eljárást három tagból álló FB 30 napon belül köteles
lefolytatni. Az eljárásban a tagot meg kell hallgatni, lehetőséget kell
biztosítani védekezése előterjesztésére. Az eljárásban a tag jogi
képviselőt vehet igénybe.
c.) A FB döntéséről az általa írásban előterjesztett javaslat alapján
az Elnökség 2/3 feletti szavazati aránnyal dönt a tag kizárásról.
d.) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
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lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot az Elnökségnek a
taggal közölni kell.
e.) A kizáró határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon
belül, írásban fellebbezést lehet előterjeszteni.
 A fellebbezés elbírálásra a Közgyűlés jogosult. A fellebbezés
benyújtását követő első Közgyűlésen – amelyre a kizárt tagot, és ha
van jogi képviselőjét meg kell hívni, - ahol az Ipartestület elnöke
ismerteti az Elnökség határozatát, majd pedig az írásban benyújtott
fellebbezést. A tag, illetve képviselője a fellebbezést szóban
kiegészítheti.
 A Közgyűlésen az üggyel kapcsolatban bármelyik tag kérdést tehet
fel. Ezt követően az elnök által előterjesztett határozati javaslatról a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozata
szerint a tagot a tagságából kizárják, vagy tagságát helyreállítják.
f.) A kizárt tagot a tagnyilvántartásból, az Ipartestület tagjai közül törölni kell.
A tagsági viszony megszűnik a jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnésével.
 a tag az éves tagdíj befizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy az ipartestület a tagnyilvántartásból, tagjai közül tagdíjhátralék
miatt akkor törölhető, ha az Elnökség azt megelőzően írásban,
igazolható módon a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére felkérte és a
fizetési határidő eredménytelenül telt el, valamint felszólítás ellenére
az éves tagdíjat legkésőbb folyó év május 15-ig nem rendezi, úgy a
tagot a tagnyilvántartásból törölni kell.
 Az Elnökség a törlést elrendelő határozatát az
Elnökségnek közölnie kell a taggal,
 a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az
ipartestület tagjai közül törlik, tagsága megszűnik, amiről
a tagot értesíteni kell,
 a tag az értesítést követő 15 napon belül az
Elnökséghez írásban jogorvoslati kérelemmel fordulhat,
amiről a legközelebbi Közgyűlés határozatot hoz.
III.6. A pártoló tag
Bármely bel- vagy külföldi jogi és nem jogi személy lehet. A pártoló tag felvételére,
illetve a tagsági viszony megszűnésére a többi tagra vonatkozó rendelkezések az
irányadóak, de
a) a pártoló tag semmilyen tisztségre nem választható, szavazati joggal nem
rendelkezik, viszont a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.
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b) kéréssel, észrevétellel, javaslattal fordulhat az Ipartestület vezetőihez,
munkatársaihoz.
c) hozzájárulását az általa felajánlott összegben és pénznemben fizetheti
d) a pártoló tag köteles az Ipartestület Alapszabályát elfogadni, célkitűzéseit
tiszteletben tartani, illetve támogatni, emellett az önként vállalt, vagy
együttműködési szerződésben foglalt kötelességeit, feladatait teljesíteni, az
Ipartestület és tagsága érdekeihez méltó magatartást tanúsítani, és a pártoló
tagdíjat határidőre megfizetni
e) pártoló taggá választásról az Elnökség határoz
f) a pártoló tagság megszűnik, ha a tag a vállalt kötelezettségeknek nem tesz
eleget, amiről az Elnökség határozatban dönt
g) A pártoló tagokat megillető szolgáltatások:
- Az Ipartestület kiadványaiból (pl. Hírlevél) egy-egy példányra jogosultak.
- Az Ipartestülettől tájékoztatást, információt kérhetnek az érdekképviseleti
tevékenység során megszerzett ismeretanyaggal kapcsolatban.
- Az Ipartestület rendezvényein bemutatkozási
számukra, előzetes egyeztetés alapján.

lehetőség

biztosítása

- Évente egy alkalommal az Ipartestület székházának 50 fő befogadására
alkalmas tanácstermének ingyenes igénybevétele, előzetes időpont
egyeztetést követően.
- Az Ipartestület honlapján való megjelenés lehetősége,
elérhetőségének feltüntetése, logó vagy címhivatkozás révén.

a

cég

- A cégiratokon feltüntethetik az Ipartestület pártoló tagságának tényét.
- Kedvezményesen igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az
Ipartestület más szervezetekkel, vállalkozásokkal kötött együttműködési
megállapodás révén nyert el a tagsága számára.
- A kapcsolattartás erősítése érdekében évente két alkalommal lehetősége
van a pártoló tagoknak az egymás közötti tanácskozásra, véleménycserére.

III.7. Tiszteletbeli elnök, illetve tag olyan személy lehet, aki
1.) az Ipartestület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen
folytat tevékenységet,
2.) Közgyűlés döntése alapján, a tagság érdekében kifejtett önzetlen és kiemelkedő
munka elismeréseként tiszteletbeli örökös elnöki címet, illetve tiszteletbeli örökös tag
címet elnyerő személy.
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3.) a tiszteletbeli tagságot elfogadja
4.) tiszteletbeli elnök illetve tag csak ipartestületi tag lehet, tanácskozási joga van és
tagdíjat nem kell fizetnie.
5.) a tagsága megszűnik ha nem tesz eleget a vállalt kötelezettségeknek, amiről az
Elnökség határozatban dönt.

IV. AZ IPARTESTÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az Ipartestület az alapokról kiinduló, kölcsönös egymásra utaltságot elismerő,
segítségnyújtást biztosító, demokratikusan felépülő és az alapító /felvett/ tagokból álló
szervezet.
A szervezet választott testületekből és ügyintéző szervezetből áll.
1) Közgyűlés
2) Elnökség
3) Felügyelő Bizottság
4) Ügyintéző Szervezet
5) Ipartestületi Bizottságok
6) Tagozatok, Szakmai Bizottságok /igény szerint/

IV.1. A Közgyűlés
A.) Az Ipartestület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a szavazati jogú tagok
összességéből áll. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a Közgyűlést összehívó, írásos
meghívója biztosítja a részvételi lehetőséget.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. Az Ipartestület
Közgyűléseit a székhelyén vagy a közgyűlési meghívóban megjelölt, megfelelő
befogadó képességű helyen tartja.
A Közgyűlés előkészítése során az Elnök meghatározza a Közgyűlés:
 helyét és időpontját
 napirendi pontjait az egyes előterjesztések írásbeli vagy szóbeli voltának tételes
megjelölésével,
 hirdetmények szövegét és közzétételi módját (Alapszabály kereteihez igazodva)
 meghívójának szövegét
 érdemi és előkészítő (technikai) bizottságainak a Közgyűlés elfogadástól függő
összetételét,
 a meghívandó személyek körét.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

a.) Ipartestület nevét és székhelyét;
b.) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
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c.) az ülés napirendjét;
d.) a Közgyűlés tárgysorozatát, az előterjesztések írásbeli vagy szóbeli voltának
tételes megjelölésével.
Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Ipartestület tagjai a
Közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek.
Az előző pont alapján történő javaslattételre legalább a Közgyűlést megelőző 5 napig
időt kell biztosítani.
A Közgyűlést írásban kell összehívni, írásban vagy a tag által erre a célra megadott email címen keresztül
A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni, ha azt az Ipartestület tagjainak legalább
egynegyede az ok és a cél megjelölésével kéri.
A Közgyűlés helyszínét, időpontját a Közgyűlést összehívó elnök jelöli ki a meghívóban.
A meghívó a megismételt Közgyűlés időpontját, helyét kell, hogy tartalmazza.
A Közgyűlés levezető elnöke az ipartestület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök,
vagy egy javasolt személy. A levezető elnököt a Közgyűlés egyszerű többséggel
választja meg.
A Közgyűlés három főből álló szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt, és két
jegyzőkönyv hitelesítőt választ egyszerű többséggel.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:
a.) az Ipartestület tagjainak legalább 1/3-a ezt írásban kéri, az ok és a cél
megjelölésével
b.) az Ipartestületi Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság azt indítványozza
c.) a Bíróság az összehívást elrendeli.
B.) A Közgyűlés lefolytatása:
A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak. A Közgyűlés tárgysorozatához tartozó
kérdésekben a rendes tagok szavazati joggal, a pártoló tagok és tiszteletbeli tagok, és
az egyéb meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
C.) A Közgyűlés főbb feladatai:
a) meghatározza az Elnökség és a Felügyelő Bizottság létszámát
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b) 50% + 1 fős többséggel, titkos szavazás útján megválasztja az Ipartestület
elnökét, alelnökét
c) az Elnök felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, ha munkaviszonyban áll az
Ipartestülettel
d) titkos szavazással megválasztja az Elnökség többi tagját, valamint a Felügyelő -és
Etikai Bizottság elnökeit, és tagjait
e) elfogadja a Közgyűlés Ügyrendjét, valamint a Választási Szabályzatot
f) az Elnökséget, Ügyintéző Szervezetet, a Felügyelő Bizottságot, az Etikai
Bizottságot szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámoltatja
g) jóváhagyja az Elnökség Ügyrendjét, az Ügyintéző Szervezet Szervezeti és
Működési Szabályzatát, a Felügyelő Bizottság, valamint az Etikai Bizottság
Ügyrendjét, és ezek tevékenységét általános hatáskörrel felügyeli.
h) megsemmisítheti az Alapszabály ellenes Tagozatok, Szakmai Bizottságok
Szervezeti és Működési Szabályzatát
i) az Alapszabály elfogadása és módosítása a Közgyűlésen jelen lévő tagok 3/4ének szavazata alapján
j) az Ipartestület céljának módosítása (a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-ének
szavazata alapján)
k) Elbírálja a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezést
l) határoz az Ügyintéző Szervezet létrehozásáról
m) adományozhat tiszteletbeli örökös elnöki illetve tagi címet a tagság érdekében
kifejtett önzetlen és kiemelkedő munka elismeréseként
n) az Ipartestület egyesülésének és szétválásának, megszűnésének elhatározása
(szavazati joggal rendelkező tagok ¾-ed szótöbbséggel hozott határozata
szükséges)
o) egyesülés, szétválás vagy megszűnés esetén dönt a vagyon további sorsáról.
p) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyet az Ipartestület saját
tagjaival, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozóival köt.
q) a jelenlegi és korábbi Ipartestületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottsági tagok vagy más ipartestületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
r) Választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
s) végelszámoló kijelölése

D.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50 % + 1 fő jelen van.
A levezető elnök személyére, az Ipartestület elnöke tesz javaslatot és a Közgyűlés
szóban választja meg.
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Határozatképtelenség esetén fél óra eltelte után, de 15 napon belül a Közgyűlés az
eredeti napirendi pontokban meghatározott ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes. Erre a lehetőségre azonban már az eredeti meghívóban utalni kell.
A Közgyűlés határozatait alapesetben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök új szavazást rendel el.
A tagok javaslatára a Közgyűlés bármely kérdésében titkos szavazást rendelhet el.
Ennek elrendeléséhez egyszerű többség szükséges.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesíti;
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely kiemelten tartalmazza a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és két hitelesítő
írja alá.
A Közgyűlésre az Alapszabályon és jelen Szabályzaton túl, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), a 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
Ptk.) 3:1-3:87 §-ának rendelkezései az irányadóak.

IV.2. Az Ipartestületi Elnökség
a.) Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott egy fő elnökből, egy fő alelnökből és
három tagú Elnökségi tagból álló testületi szerv, amely a Közgyűlés által
jóváhagyott Ügyrend alapján végzi munkáját.
b.) Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Elnökség tagja
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet az Elnökség tagja az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak. Az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az Elnökség tagjai ügyvezetői tevékenységük során az Ipartestületnek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint
felelnek az Ipartestülettel szemben.
c.) Hatásköre:
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- a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Ipartestület szerveinek értesítése az elnökön keresztül;
 két Közgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi az Ipartestület
ügyeit, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdéseket
az Ipartestület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 az ipartestületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatala és végrehajtása;
 az Ipartestület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
 a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Ipartestülettel kapcsolatos
kérdésekre;
 a tagság nyilvántartása;
 az Ipartestületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata
és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
 szervezi és irányítja az Ügyintéző Szervezet munkáját
 megállapítja a saját ügyrendjét
 előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó határozati javaslatokat
 segíti az Ipartestület és szakosztályainak hazai és nemzetközi szakmai
tevékenységét
 elkészítteti az éves költségvetést, megtárgyalja az Ügyintéző Szervezet
éves beszámolóját, majd mindkettőt elfogadás végett beterjeszti a
Közgyűlés elé
 indokolt esetben az Elnökség dönt, hogy az Ipartestület -gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, befektethet, pénzeszközének
növelése és gyarapítása érdekében
 kinevezi az Ipartestület Ügyvezetőjét, aki egyben tagja az Elnökségnek
 elfogadja az Ügyintéző Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát,
megállapítja annak béralapját - alkalmi és munkabizottságokat hoz létre
szükség szerint
d.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik, melyet az Elnök
hív össze. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok 50%-a + 1
fő jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
e.) Két Elnökségi ülés között az Elnökség nevében az Elnök, akadályoztatása esetén
az Alelnök, illetve az Ügyvezető jár el.
f.) Az Elnökségi tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, az Elnökségi
tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, az Elnökségi taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok
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bekövetkezésével. Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új Elnökségi
tagot megnevezik, a két kérdésről egy időben kell határozni.
g.) A Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely kiemelten tartalmazza a
hozott határozatokat. A határozatokat a határozatok tárában kell rögzíteni. A
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az elnök és egy hitelesítő írja alá.

IV.3. Felügyelő Bizottság
a) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi, hogy az Ipartestület tevékenysége megfeleljen az
Alapszabályban, a Közgyűlés és az Elnökségi határozatokban foglaltaknak,
valamint összhangban álljon a mindenkori hatályos jogszabályokkal. Feladata az
Elnök és az Elnökség működésének ellenőrzése az Ipartestület érdekeinek
megóvása céljából. Ellenőrzi az Ipartestület pénzügyi gazdálkodását. Ügyrendjét
önmaga állapítja meg, összhangban az Ipartestület Alapszabályának
rendelkezéseivel.
b) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a
hozzátartozója az Ipartestület Elnökségének tagja vagy Elnöke.
c) Tevékenységét a saját maga által alkotott ügyrend alapján végzi. A FB tagjai
megválasztásuk után a szabályzatukat 2/3 igennel elfogadják és 30 napon belül
a szabályzatukat az Elnökség tudomására juttatják.
d) Jogosult az Ipartestület bármely szervétől, vagy tisztségviselőjétől bármilyen
ügyben felvilágosítást kérni, és bármely iratba betekinteni, az Elnökségi üléseken
részt venni. A FB negatív észrevételeit az Elnökséggel írásban köteles közölni az
észlelést követő 15 napon belül. A FB az Ipartestületnél operatív feladatot nem
láthat el.
e) A költségvetést, és a beszámolót véleményezni, melyet a Közgyűléssel a
közgyűlési határozat meghozatala előtt a Közgyűlésen szóban is köteles közölni.
f) Ha az Ipartestület tevékenysége során Alapszabály, vagy jogszabályellenes
tevékenységet, vagy mulasztást észlel, akkor haladéktalanul a tudomására jutást
követő 15 napon belül köteles a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, valamint a
FB ügyrendjében elfogadottak alapján eljárni.
g) A Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt egyik tag az
Elnökségi üléseknek állandó meghívottja.
c.) A Felügyelő Bizottság Elnökből és két tagból áll.
d.) A Felügyelő Bizottság Elnöke tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség
ülésein.
e.) A Felügyelő Bizottság a megállapított szabálytalanságokról az Elnökséget
tájékoztatja. Beszámolási kötelezettsége csak a Közgyűlés felé van.
Az Ipartestület érdekeit súlyosan sértő esetben a tag jogi gyakorlásának
felfüggesztésére javaslatot tehet az Elnökségnek és a Közgyűlésnek.

IV.4. A.) Ügyintéző Szervezet
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a.) Az Ügyintéző Szervezet végrehajtja a Közgyűlés és az Elnökség által hozott
határozatokat.
b.) Figyelemmel kíséri a megjelent jogszabályokat.
c.) Koordinálja a szervezet gazdasági tevékenységét.
d.) A pénzügyi fegyelmet betartja és rentábilisan működteti a szervezetet.
e.) Kidolgozza saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, és azt az Elnökség elé
terjeszti elfogadásra.

B.) Az Ipartestület Elnöke
a.) Képviseli az Ipartestületet, akadályoztatása esetén e jogokat az Alelnök, vagy az
Ügyvezető gyakorolja.
b.) Az Ügyvezetővel közösen felügyeli az Ügyintéző Szervezet munkáját, irányítja
működését, az Ügyintéző Szervezetet érintő kérdésekben javaslatot tesz az Elnökség
felé.
c.) Feladatait egyebekben az Elnökségre vonatkozó Ügyrend tartalmazza.

C.) Az Ipartestület Alelnöke
a.) Képviseli az Ipartestületet, az elnök akadályoztatása esetén.
b.) Pénzügyi keretek függvényében elkészíti az Ipartestületi székház karbantartási,
illetve felújítási munkáinak ütemtervét.

c.)

Kialakítja a székház karbantartását végző vállalkozói kört és felügyeli az Elnökség
által elfogadott ütemezés szerint végzendő munkálatokat.

D.) Az Ipartestület Ügyvezetője
a.) Az Ügyvezető az Ipartestület Ügyintéző Szervezetének vezetője, főállású
munkaviszonyban álló személy, és az Ügyintéző Szervezet tagjai felett a munkáltatói
jogokat gyakorolja.
b.) Munkáját az Elnökség, illetve operatívan az Elnök irányítja.
c.) Jogait, kötelezettségeit, valamint részletes feladatait, az Elnökség által elfogadott
Ügyintéző Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
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IV.5. Ipartestületi Bizottságok
A.) Etikai Bizottság
a.) Az Etikai Bizottság feladata az Ipartestület tagjainak együttműködése során
felmerülő vitás kérdésben állást foglalni, és hozzájárulni a közöttük felmerülő vitás
kérdések rendezéséhez.
b.) Az Etikai Bizottság Elnökből és két tagból áll.
c.) Saját Ügyrendjét maga dolgozza ki és fogadja el.

B.) Alkalmi és munkabizottságok /az Elnökség hozza létre szükség szerint/.

IV.6. Tagozatok, Szakmai-, Területi Bizottságok
a.) A Tagozatok, Szakmai Bizottságok egyéni és csoportos kezdeményezésre az
Ipartestület tagjainak az azonos, vagy rokon szakmában való szerveződése
(klaszterek).
b.) A Területi Bizottságok a különböző területeken élő ipartestületi tagok területi
szerveződése szakmától függetlenül.
c.) Működésük ügyrendjét saját maguk határozzák meg, a tagjaik sorából választott
vezetés felépítése hasonló az Elnökségéhez.
d.) A vezetőségek tagjainak az Elnökség felé javaslattételi, véleményezési joga van.
Tanácskozási joggal vehetnek részt vezetőik az Elnökség ülésein.

V. A TESTÜLET TAGJAINAK VÁLASZTÁSA ÉS A
VÁLASZTOTT TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
V.1. A testület tagjainak és tisztségviselőinek választása
Az Ipartestület tisztségviselőjének, illetve testületi tagjának az választható meg, aki:
a.) közéleti és szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján méltó a
testületi tagságra, illetve a tisztséggel járó feladatok elvégzésére alkalmas, és
azt vállalja, és
b.) személye ellen büntető eljárás nem folyik, vagy nem áll jogerős bírósági ítélet
hatálya alatt.

V.2. A testületi tagság és választott tisztség megszűnése
a.) a tag elhalálozásával, lemondással, a Közgyűlés általi felmentésével vagy
visszahívásával szűnhet meg.
b.) Fel kell menteni:
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b/a.) aki a testületi tagságból és választott tisztségből adódó feladatát egészségi
okokból nem tudja ellátni, vagy nem megfelelően végzi a munkáját, vagy
b/b.) aki három alkalommal önhibájából nem vett részt a testületi üléseken.

V.3. Visszahívható:
a.) választott funkciójára vagy a testületi tagsága betöltésére érdemtelenné vált,
vagy
b.) akit a bíróság bűncselekmény miatt jogerősen elmarasztalt, vagy
c.) akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak, vagy
d.) aki olyan magatartást tanúsít, amely méltatlanná teszi az adott tisztség
betöltésére.

V.4. Az adományozott cím megszűnésének esetei:
a.) viselőjének halálával
b.) a címről történő lemondással
c.) a cím megvonásával: az adományozott cím megvonató, amennyiben annak
viselője olyan erkölcsi vagy etikai magatartást tanúsít, amely az adományozott
cím viselésére méltatlanná teszi. Ennek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.

V.5. A választások tisztasága felett a Felügyelő Bizottság őrködik.
Az Ipartestület tisztségviselőinek és testületi tagjainak mandátuma 4 évre szól.
Az ipartestületi választás részletes szabályait a Közgyűlés által elfogadott Választási
Szabályzat állapítja meg, mely részét képezi az Alapszabálynak.

VI. AZ IPARTESTÜLET MEGSZŰNÉSE
Az Ipartestület megszűnik, ha:
VI.1. az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványára a bíróság
feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,
VI.2. a Közgyűlésen a tagok 3/4-ének szavazata alapján titkos szavazással dönt a
feloszlásról,
VI.3. más társadalmi szervezettel való egyesülést a tagok 3/4-es többséggel titkos
szavazással eldöntik,
VI.4. megszűnés esetére a szervezet vagyonának sorsáról a Közgyűlés 3/4-ének
egyetértő szavazata alapján dönt. A jogszabályok figyelembevételével az
Ipartestület vagyonát a Közgyűlés határozata alapján megszűnés előtt – ha mód
van rá, -az Ipartestület által alapított Alapítványnak vagy gazdasági társaságnak a
tulajdonába adja, vagy felosztja a saját tagjai között,
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VI.5. a felszámolásról szóló részleteket a Civil tv. II. fejezetének 9.§-a és a 10. §-a
tartalmazza. A civil szervezet törvényességi ellenőrzését a Civil tv. III. fejezetének
11.§ (1-7) pont tartalmazza,
VI.6. az Ipartestület vagyona megszűnés esetén –a hitelezők kielégítése után- a
tagok között osztandó fel, egymás között egyenlő arányban, abban az esetben, ha
arról a fentebb meghatározottak szerint a Közgyűlés nem határozott,
VI.7. az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata, az Ipartestület
köteles a vagyon felosztásának tényét és a kedvezményezettek nevét a napi sajtó
útján közleményként nyilvánosságra hozni.
VI.8. Az Ipartestület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
Az Ipartestület jogutód nélkül megszűnik, ha
a.) az Ipartestület céljának megvalósítása bármely okból lehetetlenné válik,
b.) az Ipartestület tagjainak a száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt,
c.) a tagok kimondják megszűnését
d.) az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindegyik esetben, hogy az Ipartestület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Ipartestületet a
nyilvántartásból törli.
VI.9. Az Ipartestület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

VII. AZ IPARTESTÜLET VAGYONA
Az Ipartestület tulajdonába kerülő vagyonelemei, ingóságai, infrastruktúrája a
mindenkori tagság egy és oszthatatlan tulajdona. A tagdíj bevételen felül
vagyonának, vagyonelemeinek működtetése az ipartestület folyamatos fenntartását
az érdekképviselet, az érdekérvényesítés ellátását kell, hogy biztosítsa. Az
Ipartestület gazdálkodás tervezete az Ipartestület vagyon felélésére nem
tervezhető, nem irányulhat. A tagok az Ipartestület vagyonával szemben igényt
kizárólag az Ipartestület megszűnése esetén támaszthatnak a mindenkori
közgyűlési határozatok, az érvényes jogszabályok alapján.
Az Ipartestület fő vagyona /ingatlana/ az Eger, Csiky Sándor utca 32. szám alatti
ingatlan.
A vagyon alapja a tagok által fizetett tagdíj, az Ipartestület által végzett
szolgáltatásokért járó térítési díjak, valamint a gazdasági tevékenységek bevétele
illetve egyéb bevételek.
Az Ipartestület bankszámlája felett az elnök és az ügyvezető együttes aláírásával
jogosult rendelkezni.
VII. 2. Az Ipartestület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek bizotsítása
érdekében kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat,
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amely nem lehet az Ipartestület fő tevékenysége, és nem veszélyeztetheti az
alapcél szerinti tevékenységet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az ipartestületi
célokban megfogalmazott tevékenységre használja fel.
Amennyiben az Ipartestület befektetési tevékenységet kíván végezni, úgy
megkezdése előtt köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. A
befektetési szabályzat elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az Ipartestület csak olyan módon vehet fel hitelt vagy vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenyégének ellátását, és
működésének fenntartását.

VIII. AZ IPARTESTÜLET VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
VIII.1. Az Ipartestület választott tisztségviselői:
Az Elnökség:
1 elnök,
1 alelnök,
3 Elnökségi tag,
a Felügyelő és Etikai Bizottság 1 elnöke és 2 tagja.
VIII.2. Az Ipartestület tisztségviselőjének az választható meg, aki:
a.) Az Elnökség által elfogadott személy, aki a tagszervezet rendes tagja. A
bejelentett adatokkal az Elnökség által elfogadott rendes tag megválasztható
az Ipartestület bármely tisztségére;
b.) közéleti és szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a
testületi tagságra, illetve tisztséggel járó feladatok elvégzésére, és azt
nyilatkozatban vállalja;
c.) jogerős bírósági ítélet hatálya alatt nem áll.
VIII.3. A Közgyűlés 5 fős Elnökséget választhat. Az 5 fős Elnökségbe elnököt, egy
alelnököt és három tagot kell választani. A három fős Felügyelő és Etikai
Bizottságba a Közgyűlés egy elnököt, két tagot választ. Tisztségviselőit a
Közgyűlés határozata alapján négy évre választja. Megüresedés esetén a
részidőre választott tisztségviselő mandátuma a négy évre választott
tisztségviselőkkel azonos dátumig érvényes. A tisztújító Közgyűlés előtt legalább
30 nappal az Elnökség háromfős Jelölő Bizottságot kér fel.
Az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság írásban megkeresi a tagokat, választókat.
A jelölő Bizottság miután megismerte a tagok javaslatait, azokat összegzi. Az
összegzést a Bizottság a kiírt határidőig beérkezett összesített adatokról
jegyzőkönyvet készítenek a Közgyűlés számára. A jelöléskor a teljes taglétszám
25%-át elért ipartestületi tagok által jelölt kerül fel a jelölő listára automatikusan az
adott tisztségre. A Jelölő Bizottsághoz taglétszám 25% alatti jelölést kapott
személyek a helyszínen jelölhetőek. A Jelölő Bizottság a Közgyűlésen a
jegyzőkönyve alapján névjavaslatot, javaslatokat tesz a tisztújító Közgyűlésnek (az
adatok a Közgyűlés előtt nem hozhatók nyilvánosságra, nem publikusak). A Jelölő
Bizottság által javasolt személyek automatikusan, szavazás nélkül kerülnek fel a
szavazólistára. További javaslattételre a Közgyűlésen az ipartestület bármely
szavazati joggal rendelkező tagnak azonos joga van jelölni, a Közgyűlésen
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helyszíni jelöléssel szóban is lehet. A Jelölő Bizottság által előzetesen nem javasolt
személyeknek a jelölőlistára történő felkerüléséről a Közgyűlés a szavazásra
jogosultak egyszerű szótöbbségével határoznak. A jelöltnek a Jelölő Bizottsághoz
előzetesen írásban vagy a Közgyűlésen szóban nyilatkozni kell az Alapszabály
szerinti tisztség betöltés feltételeinek meglétéről, valamint a tisztség vállalásáról.
A helyszínen szavazólistára felkerülés sorrendje a szavazatok számának
nagyságrendi sorrendje.
A jelölések megkezdése előtt a Közgyűlésen a határozatképes létszámot
ellenőrizni kell.
A határozatképes Közgyűlésen a tisztségviselők, és a FB tagok és az Etikai
Bizottsági tagok 50 %+1 fő szavazattal választhatók meg.
VIII.4. A választás menete:
VIII.4.1 A Közgyűlésen a választás titkos szavazással történik, egy vagy több
fordulóban.Titkos szavazás előtt 3 tagú (1 elnök 2 tag) Szavazatszámláló
Bizottságot választ a Közgyűlés, a választott személyek nem kerülnek fel a
szavazólistára. A szavazólapra a Jelölő Bizottság által javasolt nevek
automatikusan kerülnek fel, míg a helyszíni jelöltek neve a szavazatarányok
sorrendjében mindazok felkerülnek, akik a nyílt jelöléskor 50%-nál nagyobb
szavazatarányt értek el. Amennyiben a Jelölő Bizottsághoz és a helyszíni jelöléskor
a megválasztandók számánál kevesebb ilyen jelölt van, akkor a szavazólapra a
legtöbb jelölést kapott tagok kerülnek fel. A helyszínen jelölt személyek nevét a
jelölőlistán rájuk leadott szavazatok számának sorrendjében kell feltüntetni.
VIII.4.2. A szavazáskor a szavazólapról bárkinek a neve kihúzható. Érvénytelen a
szavazólap, ha azon több név szerepel, mint a megválasztandók száma, vagy ha a
meghatározott jelzés a szavazólapon nem egyértelmű. A meghatározott számnál
kevesebb szerepelhet a leadott szavazólistán, amit a szavazatszámlálóknak
érvényesnek kell elfogadni.
A titkos írásbeli szavazás megkezdése előtt a határozatképes létszámot ismételten
ellenőrizni kell. A jelenléti ív alapján egy szavazó egy szavazólapot kaphat.
VIII.4.3. A választás történhet a Közgyűlés határozata alapján egy fordulóban egy
szavazólapon, ahol az elnök, 1 alelnök, 3 Elnökségi tag, 1 FB elnök, 2 FB tag, 1
Etikai Bizottsági elnök, 2 Etikai Bizottségi tag megválasztható, vagy több fordulóban
az előzetes közgyűlési határozat alapján. A szavazólapot zárt szavazóurnába kell
gyűjteni, aminek szakszerűségét a lezárt urnába való szavazólapok bedobásának
ellenőrzését a Szavazatszámláló Bizottság végzi, és jelenti be az adatok
számszerinti eredményét.
VIII.4.4. A választás: egy elnök, 1 alelnök, 3 Elnökségi tag, 1 FB elnök, 2 FB tag.
VIII.5.Tisztségviselő visszahívásához a rendes Közgyűlésen a jelenlevők igen
szavazatának több mint 2/3-a szükséges. Amennyiben bármi okból az Elnökség
létszáma négy fő, a FB létszáma két fő alá csökken, 30 napon belül rendkívüli
tisztújító Közgyűlést kell összehívni.
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IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
IX.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak, annak keretei között a Közgyűlés
bármely kérdésben határozatot hozhat.
IX.2. Eger és Vidéke Ipartestület a 2015. április 29-én tartott Közgyűlésen a
6/2015. közgyűlési határozattal az Ipartestület korábbi Alapszabályát hatályon kívül
helyezte. A Közgyűlés a 2011. évi CLXXV. Tv. (a továbbiakban: Civil tv.)
rendelkezései alapján készült új, egységes szerkezetű Alapszabályt fogadta el a
7/2015. közgyűlési határozattal.
IX.3. Abban az esetben, ha az Egri Törvényszék az Alapszabály bármely részét
érvénytelennek találja, és annak módosítását írja elő, úgy az Alapszabályban a
módosításra előírt részek az Egri Törvényszék általi elfogadásával lép hatályba.
IX.4. Az Alapszabály és annak módosított rendelkezései a Közgyűlés által történt
elfogadás napján lépnek hatályba.
Elfogadva 2015. április 29-én a 7/2015. számú közgyűlési határozat alapján.
Eger, 2015. április 29.
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