
 

 

 

 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI IPARSZÖVETSÉG 

 

/KISZÖV/ 

 

 

 

 

 

 

AZ EGYESÜLET 

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE 

FOGLALT 

 

 

 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. május 29. 
 

 



2 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

I. 

 

Elnevezés, székhely, működési terület, tevékenységi kör, felügyelet: 

 

1./  Az Egyesület - továbbiakban: Szövetség - a tagszövetkezetek, leányvállalataik, a 

szövetkezetek társaságai, az átalakult szövetkezetek jogutódjai, gazdasági társaságok és 

egyéni vállalkozók által létrehozott érdekvédelmi, érdekképviseleti és szolgáltató, önálló 

és független munkaadói civil szervezet.  

 

2./  A Szövetség neve: Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség 

 

A Szövetség - civil szervezet - köztudatban elfogadott rövidített neve: KISZÖV 

 

A Szövetség jogi formája: Egyesület, amely jogi személynek minősül. 

 

3./  A Szövetség székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 18. 

 

4./  A Szövetség működési területe: Magyarország 
 

5./  A Szövetség tevékenységi köre: 

 
Alapcél szerinti főtevékenység: 
-  94.11’08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 

   

Alapcél szerint egyéb tevékenységek: 
-  58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
-  58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 

-  63.99’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

-  68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
-  70.21’08 PR, kommunikáció 

-  70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

-  82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

-  82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
-  85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 
-  85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

-  93.19’08 Egyéb sporttevékenység 
-  94.12’08 Szakmai érdekképviselet 
-  94.99’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

6./  A Szövetség jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, továbbá Alapszabálya 

szerint működik. 

 

7./  A Szövetség általános törvényességi felügyeletét a Kecskeméti Törvényszék, ellenőrzését 

a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség látja el. 
 

 



 3 

II. 

 

A Szövetség célja és feladatai: 

 

8./ A Szövetség ellátja a vele tagsági viszonyban lévő szervezetek és vállalkozók tagsági 

érdekeinek képviseletét, a társadalmi, szövetkezeti és tagsági érdekek feltárását, 

egyeztetését és ezek érvényesítését. 

 

Segíti a piacgazdaság fejlesztésére irányuló gazdálkodást, a tagjai érdekeinek védelmét. 

 

9./ A 8./ pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Szövetség ellátja a 

következő legfőbb feladatokat: 

 

- figyelemmel kíséri a tagjaira vonatkozó jogszabályok és gazdasági szabályozók 

hatását, szükség esetén az országos érdekképviseleti szerv útján kezdeményezi azok 

módosítását, 

- közvetlen képviseli és védi a tagok állampolgári, tulajdonosi, jövedelemszerzési, 

társadalombiztosítási, szociális jogait és érdekeit, 

- a Magyar Iparszövetséggel, vagy esetenként attól függetlenül nemzetközi 

kapcsolatokat épít ki és tart fent más országok, illetve nemzetközi szervezetek, társas 

vállalkozások érdekvédelmét és képviseletét ellátó szerveivel, 

- elősegíti a tagok bel-, és külpiaci tevékenységét, részükre – szolgáltatási körben – 

szaktanácsadást végez, információkat biztosít a piac lehetőségeiről, az igénybe vehető 

hitelekről, pályázatokról és nemzetközi vásárokról, 

- feladatai ellátása érdekében szövetkezetet, gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági 

társaságban, szövetkezetben részt vehet, alapítványt hozhat létre, illetve már működő 

alapítványban részt vehet. 

 

10./A tagok együttműködésének elmélyítése érdekében javaslattevő, véleményező és 

közvetítő tevékenységet is ellát, hozzájárul a vitás helyzetek társadalmi úton, egyeztetés 

útján való tisztázásához és megoldásához. E célra eseti bizottságokat hozhat létre. 

 

11./A Szövetség tevékenységét a politikai pártoktól, illetve minden egyéb politikai befolyást 

érvényesíthető szervezettől, törekvéstől függetlenül végzi.  

Együttműködésre törekszik minden, a közéletben aktív szerepet játszó politikai párttal, 

érdekképviseleti, érdekvédelmi és egyéb szervezettel, amennyiben az megfelel az 

Alapszabályban foglalt feladatoknak. Ennek érdekében a határozatairól és javaslatairól e 

szervezetek számára rendszeres tájékoztatást adhat. 

 

12./A Szövetség az előzőekben meghatározott feladatai és jogosítványai érvényesítése 

érdekében arra törekszik, hogy a Magyar Iparszövetségen keresztül az Országgyűlés, a 

Kormány és tagjai, egyéb központi állami szervek tevékenységét és döntéseit, közvetlenül 

pedig a helyi önkormányzatok tevékenységét és döntéseit tagjai érdekében megfelelően 

befolyásolja.  
 

13./A Szövetség joga, hogy a tagjai tevékenységi területén az ott működő állami és helyi 

önkormányzati és más szervek - pld. kamarák - előtt képviselje a Szövetség testületi 

álláspontját, illetve egyidejűleg hangot adjon tagja egyéni véleményének. 
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III. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei  

 

14./ A tag alapvető joga, hogy: 
 

- vállalásának megfelelően részt vegyen a Szövetség és szervei munkájában, 

- a Közgyűlésben részt vesz, szavazati jogot gyakorol, a Közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólal, kérdéseket tesz fel, javaslatokat és észrevételeket tesz, 

- igénybe vegye a Szövetség céljainak megfelelő mindennemű szolgáltatásokat, 

- a Szövetség tagja, vagy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a 

bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat 

hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba 

ütközik, 

- az Elnökségen, a Felügyelő Bizottságon és a Közgyűlésen keresztül ellenőrizze az 

apparátus működését. 
 

15./ A tag alapvető kötelezettsége, hogy:  
 

- teljesítse vagyoni hozzájárulását, tagdíjfizetési kötelezettségét, 

- vállalásának megfelelően vegyen részt a Szövetségnek és önkormányzati szerveinek 

működésében, 

- védje a  Szövetség vagyonát, tulajdonát, 

- tisztségviselővé választás esetén képviselőjén keresztül legjobb tudásának, 

ismereteinek megfelelően építőleg járjon el, 

- ápolja és erősítse a Szövetség tagjai közötti jó kapcsolatot, 

- törekedjen arra, hogy mind saját gazdálkodó egysége, mind a Szövetség többi tagja a 

helyi gazdasági életben is lehetőleg konfliktusmentesen és összehangoltan működjön, 

- őrködjön a Szövetség jó hírneve felett. 
 

A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósulását és 

tevékenységét. 
 

 

IV. 

 

Tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 
 

16./A tagsági viszony a felvételt kérőnek az Elnökséghez intézett belépési nyilatkozatával és 

az Elnökség ezt elfogadó határozatával keletkezik.  
 

Elutasító határozat esetén a Közgyűléstől lehet kérni annak felülvizsgálatát.  
 

A tagsági viszony feltétele a jelen Alapszabályban foglaltak elfogadása, azok megtartása, 

valamint a Közgyűlés által évenként megállapított tagdíj megfizetése. 
 

A tag köteles a naptári évre vonatkozó teljes összegű – egész éves – tagdíjat megfizetni, 

függetlenül belépésének vagy kilépésének, tagsági viszonya bármely okból történő 

megszűnésének időpontjától. 
 

A Magyar Iparszövetség évente kiadja a tagdíjakra vonatkozó irányelvét, mely csupán 

ajánlás jellegű. Jelenben az éves díj minimális összege: 60.000 Ft, maximális összege: 

1.000.000 Ft, a tag gazdasági paramétereinek függvényében, az Elnökség előterjesztése és a 

Közgyűlés döntése alapján. A vetítési alap meghatározása a hozzáadott érték nagyságrendje 

figyelembevételével történik. 
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A tagdíj esedékessége minden tárgy év július 15. napjáig áll be, a Szövetség által előzetesen 

rendben és időben kibocsátott számla szerint. Az újonnan belépő tag 90 naptári napon belül 

köteles teljesítést eszközölni, ugyancsak az előzetesen kiadott számlának megfelelően. A 

számlába beépített teljesítési határidő 15 naptári nap, az előzőek figyelembe vétele mellett. 
 

17./ A tagsági viszony megszűnik: 
 

- kilépéssel, 

- a tag jogutód nélküli megszűnésével,halálával, 

- a Szövetség megszűnésével, vagy megszüntetésével, 

- törléssel, 

- kizárással. 
 

18./ Törölhető a tag, 
 

- ha a tagdíjfizetési kötelezettségét felhívás ellenére sem teljesíti. 

 

Az Elnökség által a tag törléséről hozott döntés a Közgyűlés helybenhagyó határozatával, 

vagy fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 30 naptári nap elteltével hatályosul. 

 

A tag nem törölhető, ha a tagdíjfizetési kötelezettsége alól – gazdasági nehézségekre 

tekintettel – az Elnökségtől fizetési haladékot kapott, feltéve, ha kötelezettségét a határidő 

lejártáig teljesíti. 

 

19./ Kizárható a tag, 
 

- A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, 

mivel az Alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. 
 

Kizárás vonatkozásában első fokon az Elnökség - mint Fegyelmi Bizottság - jár el az 

Iparszövetség jelen Alapszabályában foglalt fegyelmi eljárás alapján. 

 

A kizárás intézményének alkalmazása esetén a jelen Alapszabályban foglalt fegyelmi 

eljárás az irányadó. 
 

20./ A tag az Elnökséghez címzett írásbeli bejelentés által bármikor kiléphet. 

A tagsági viszony megszűnésének időpontja az írásbeli bejelentés ügyintéző apparátushoz 

történő beérkezésével hatályosul. 
 

A tag jogutód nélküli megszűnése esetén a tagsági viszony megszűnésének időpontja a 

cégbíróságnak a törlésről hozott határozatával hatályosul. 
 

Tagsági viszony megszűnése esetén a pénzbeli követelések behajtása iránt a Szövetség a 

közjegyzői és/vagy bírói út igénybevételével is köteles intézkedni, a költséghatékonysági 

szempontok függvényében és figyelembe vétele mellett. 
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V. 

 

A Szövetség szervezeti felépítése: 
 

21./ - Közgyűlés, 

- Elnökség, 

- Felügyelő Bizottság, 

- Jelölő Bizottság. 

 

Közgyűlés: 

 

22./A Közgyűlés a Szövetség döntéshozó testületi szerve, mely a tagok összessége. 

 
Jogi személy tag képviseletének szabályozása: A jogi személy tagot elsősorban annak 

törvényes képviselője jeleníti meg a Szövetség Közgyűlésén. A törvényes képviselő 

akadályoztatása esetén - a jogi személy tagnak - társasági szerződésében vagy 

alapszabályában, illetve alapító okiratában rögzítettek az irányadók a háttér jogszabály    

- Ptk. - iránymutatása és szabályozása szerint. Lehetőség van arra is, hogy a jogi személy 

első számú törvényes képviselője - testület esetén - ügyvezető testülete előzetesen és 

írásban jelölje ki a Szövetség felé azt a természetes személyt, aki jogosult a jogi személy 

tagot a Szövetség Közgyűlésében, beválasztása esetén más testületi szervében képviselni. 

 

23./A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen kívül a Közgyűlés 

összehívására jogosult szervezet által meghívott és az Alapszabály vagy a Közgyűlés 

határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

24./A Szövetségben a Közgyűlési rendszer az alábbi: 

A Szövetség tagsága a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben Közgyűlésen 

határoz. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell egyebek 

között a jelenléti ívet, határozatképességet, a levezető, a jegyzőkönyvvezető, a 

szavazatszámláló és a két hitelesítő személyének megnevezését, továbbá esetlegesen a 

Jelölő Bizottság összetételét, részletesen az ülés határozatait. 

 

25./Az Alapszabály az ülésen kívüli Közgyűlés megtartásának lehetőségét kizárja, az un. 

elektronikus Közgyűléssel együtt. 

 

26./A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

Tisztújítási - tisztségviselő választási - céllal 5 évenként kell összehívni. 

 

A Közgyűlés hatásköre: 
 

27./ A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden alapvető kérdésben dönthet. 

 

28./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály jóváhagyása és módosítása, 

- a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

- az Elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása. Az Elnökség tagját csak 

akkor lehet visszahívni, ha az új Elnökségi tagot megnevezik. A két kérdésről 

egyszerre kell határozni. Amennyiben bármelyik Elnökségi tagnak a mandátumidő 

kitöltése előtt szűnne meg tisztsége, akkor az újonnan választott tisztségviselő 

mandátuma kizárólag az eredeti ciklus végéig szólhat. 

- a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása, 
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- az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a bizottsági Elnökök esetleges 

díjazásának megállapítása, 

- Jelölő Bizottság ciklusidőre történő megválasztása, felmentése, 

- a Szövetség éves tervének, költségvetésének és mérlegének megállapítása, elfogadása, 

- vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll, 

- az Elnökség és a Felügyelő Bizottság évi beszámolójának megtárgyalása, 

- fegyelmi határozat ellen benyújtott kérelem II. fokú elbírálása, 

- döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, vezető tisztségviselők és Felügyelő Bizottsági tagok 

vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

- tagfelvételi kérelem elutasítása, a tag törlése és kizárása esetén a felülvizsgálati 

kérelem elbírálása, 

- végelszámoló kijelölése, díjazásának megállapítása, 

- amennyiben könyvvizsgáló kijelölése kötelezővé válik, akkor annak megválasztása, 

visszahívása és díjazásának megállapítása, 

- döntés minden olyan kérdést illetően, amely az OKISZ tagsággal kapcsolatos 

(országos szövetség), 

- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály az Alapszabály kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 

Közgyűlés összehívása, megtartása: 
 

29./A rendes Közgyűlést évente legalább egyszer – elsősorban a 28./ pont hetedik fr. 

bekezdésében szabályozottak céljából - össze kell hívni. Időpontját, napirendjét, 

helyszínét az Elnökség határozza meg. 
 

30./Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha 

- a bíróság összehívja 

- az Elnökség szükségesnek tartja 

- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 

- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat azok esedékességekor teljesíteni 

- a Szövetség céljainak elérése veszélybe került 

- a Szövetség tagjainak legalább 1/4-e az ok és a cél megjelölésével azt kéri. 
 

Megjegyzés: a Közgyűlés - a 32. pontban foglaltak kivételével - csak olyan kérdést 

tárgyalhat meg, amely a Közgyűlés meghívójában szerepel. Valamennyi tag jelenléte 

esetén egyhangú határozattal ettől a szabálytól el lehet térni. 
 

A rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszűntetéséről dönteni. 

 
31./A Közgyűlés összehívását, megtartását meghívóval, írásban a napirend feltüntetésével 15 

nappal korábban, minden tag részére igazolható módon kézbesítenie kell az Elnökségnek. 

Ugyanakkor a Szövetség honlapján keresztül biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését 

megelőzően a Szövetség tagjai a Közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A 

meghívóban a Közgyűlés helyszínét szerepeltetni szükséges, amely minden esetben a 

Szövetség székhelye. 
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A Közgyűlési meghívóban szerepeltetni kell fejrészként a Szövetség nevét, székhelyét, az 

Elnökség azon határozatának számát, amelyben a Közgyűlést összehívta és annak 

napirendjét meghatározta, a Közgyűlés időpontját és helyszínét, a napirendi pontokat, a 

határozatképtelenség esetén követendő eljárást; a megismételt Közgyűlés időpontjára, 

helyszínére és határozatképtelenségének szabályaira vonatkozó tájékoztatást. 

 

A meghívó kézhezvételét követő 5 naptári napon belül bármely tag kezdeményezheti a 

napirend kibővítését, amely indítványoknak elfogadásáról az Elnökség határoz. Abban a 

nem várt esetben, ha az Elnökség a napirend kibővítésére vonatkozó tagi előterjesztésről 

bármely oknál fogva döntést nem hoz, akkor a Közgyűlés a napirend elfogadása előtt 

köteles a napirend kibővítésének tárgykörében határozatot hozni. 

 
32./A Közgyűlés határozatképes, ha arra a tagokat szabályszerűen igazolható módon 

meghívták, és azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A megismételt 

Közgyűlés már a megjelentek – résztvevők – számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlési meghívóban, az eredeti Közgyűlés 

napjára kell összehívni, kivéve, ha a Közgyűlést összehívó Elnökség a tárgyalandó 

napirendi pontok valamelyikére tekintettel nem kívánja e könnyített lehetőség – olyan 

megismételt Közgyűlés tartása, amelyben a határozatképesség a megjelentek számától 

függetlenül beáll - igénybevételét. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a 

jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

 

A határozathozatalban nem vehet részt: 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Szövetség Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges (relatív minősített többség). 

 

A Szövetség céljának változtatásához és a Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező valamennyi tag 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata kell 

(abszolút minősített többség). 

 
33./A Közgyűlésen levezető Elnököt - általában a Szövetség Elnöke, akadályoztatása esetén 

Alelnöke, annak akadályoztatása esetén az Elnökség egy tagja -, szavazatszámlálót, 

jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt kell választani. Itt nevezettek esetében is nyílt 

szavazással, rögzítvén minden esetben a szavazati arányokat. A szavazatszámláló és a 

hitelesítők csak tagok, illetve tagi képviselők lehetnek. 

 

A jegyzőkönyvvezetés szabályai: Az „ad hoc” jelleggel megválasztott 

jegyzőkönyvvezető a Közgyűlésen megvalósuló történéseket kronológiai sorrendben 

vezeti fel, meghatározván a jegyzőkönyv elkészítésének helyszínét, időpontját, utalást a 

jelenléti ív adataira, a határozatképességre, megválasztván az előzményi szövegezésben 

rögzített „ad hoc” segítőket (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, 

szavazatszámláló). 
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Ezek deklarálását, majd a napirendi pontok ismertetését és a napirendenként történő 

megnyilvánulásokat, rögzítendőn a levezető elnök és hozzászólók nyilatkozatait, nem 

szószerinti, csupán tartalmi módon. Minden egyes határozat meghozatala előtt vizsgálni 

kell a határozatképességet, majd dokumentálni szükséges az egyes határozatoknál az igen 

szavazatokat, a nem szavazatokat és a tartózkodásokat is. 

 

A jegyzőkönyvezést hangfelvétel is segítheti, ha és amennyiben annak alkalmazásához 

előzetesen a jelenlévők egyhangúlag hozzájárulnak; illetve ezzel kapcsolatos tiltakozást 

nem jelentenek be.  

 

A határozatokat az év elejétől „Kgy” megjelölés mellett folyamatos arab számozással kell 

ellátni, törvén azt a folyó évvel, zárójelben feltüntetve az adott hónapot és napot. A 

jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá. 

 

34./A Közgyűlésen hozott határozatokat a Szövetség honlapján kell - annak meghozatalától 

számított 15 naptári napon belül - közzétenni. Ugyancsak a honlap szolgál a közgyűlési 

meghívóhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok közlésére - felvitelük a meghívók 

elküldésével egyidejűleg történik - és egyéb, a Szövetség életét, működését meghatározó 

események, dokumentumok tagság elé tárására is. 

 

Elnökség:  
 

35./Az Elnökség a Szövetség operatív - ügyvezető - szerve, mely a Közgyűlések között 

irányítja annak munkáját. 

 

36./Az Elnökség 7 tagját nyílt szavazás mellett – a Közgyűlésen – választják meg, 5 éves 

időtartamra. 

 

A megválasztott Elnökségi tagok közül a Közgyűlés nyílt szavazással – ugyancsak 5 éves 

időtartamra – Elnököt és 1 (egy) Alelnököt választ. 

 

37./ Az Elnökség - ügyvezetés - hatáskörébe tartozik: 

 

- a két Közgyűlés közötti időben a Szövetség tevékenységének irányítása, az egyesület 

napi ügyeinek vitele, az Elnökség - ügyvezetés - hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala,  

- a Közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, a tagság és a Szövetség 

szerveinek értesítése, 

- részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre, 

- a Közgyűlés határozatainak és ajánlásainak végrehajtása, 

- döntés a tagfelvételi kérelem elbírálásáról, 

- döntés a tag törléséről, 

- döntés a tag jelen Alapszabályban rögzített eljárással történő kizárásáról, 

- döntés a Szövetség által vagy részvételével létesített társas-vállalkozásokat érintő, 

illetve társasággal összefüggő kérdésekben, alapítvány létrehozásában, illetve 

alapítványban való részvétel kérdésében, 

- a Szövetség Elnökének díjazása, 

- közgyűlési előzetes döntés esetén a tájkörzetek kialakítása és módosítása, 

- a közgazdasági szabályozók és más jogszabályok hatásvizsgálatával a tagok számára 

útmutatás adása, 

- tagdíj fizetése alóli mentesség vagy mérséklés megállapítása, 
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- a Szövetség munka és pénzügyi tervének elkészítése, végrehajtása és ellenőrzése, 

- beszámolók, az éves költségvetés előkészítése és azoknak Közgyűlés elé terjesztése, 

- a Szövetség jogszabály vagy az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 

- a tagsági nyilvántartás felügyelete, 

- a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyvei vezetésének 

ellenőrzése, 

- a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

- a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezése esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 

- döntés és intézkedés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy Közgyűlés nem 

utal más szervezet hatáskörébe, 

- gondoskodás a Szövetséggel összefüggő jogszabályok, szabályzatok és közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról, 

- a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása. 

 

38./ Az Elnökség testületként működik az Elnök irányításával. 

 

Az Elnökség ülését az Elnök, az Alelnök, mint tisztségviselők külön-külön írásban 

hívhatják össze, mégpedig 8 nappal az ülés előtt. A meghívó átvételét igazoltatni 

szükséges. 

 

A meghívóban közölni kell az Elnökségi ülés időpontját, helyszínét és napirendjét. 

 

Az Elnökség szükség szerint, de évenként legalább 4 ülést tart. 

 

Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak fele jelen van. Döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

Rendkívüli ülés a jogosultak által bármikor összehívható, mely esetben a meghívó 

kiadásának időpontja és a tényleges ülés közötti időtartam nem szabályozott, azonban 

ennek feltétele, hogy az Elnökkel együtt az Elnökség tagjainak legalább 2/3-a 

megjelenjen. 

 

Az Elnökség ülését 15 napon belül össze kell hívni, ha a Felügyelő Bizottság vagy az 

Elnökség 2/3-a az Elnök felé írásban indokoltan kéri. Az Elnökség üléseiről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Szövetség elnöklő Elnöke - akadályoztatása esetén 

Alelnöke - és a jegyzőkönyvvezető írnak alá. Az Elnökség köteles végzett munkájáról 

évenként a Közgyűlésnek beszámolni. 

 

Az Elnök - akadályoztatása esetén Alelnök - feladata és hatásköre: 

 

39./Az Elnök a Szövetség önálló és általános képviselője, akit akadályoztatása esetén az 

Alelnök általános és önálló jogkörrel helyettesít.  

 

Az Elnök/Alelnök 

- felelős a Szövetség törvényes alapszabályszerű működéséért 

- képviseli a Szövetséget a hatóságok, más szervek és személyek előtt 

- aláírja – elsősorban a kizárólagos jogkörébe tartozó – leveleket, okiratokat, hivatalos 

kiadványokat, és felelős a kiadott adatok valódiságáért 

- vezeti a Közgyűlést és az Elnökségi üléseket 

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a Szövetségi munkaapparátus tevékenységét 
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- ellenőrzi a Szövetség költségvetési gazdálkodását 

- részt vesz a Szövetség munkájában 

- gyakorolja a munkáltatói és utalványozási jogkört 

- vezeti a Szövetség tagnyilvántartását 

- őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket 

- az Elnököt feladatai ellátásában az Alelnök segíti, és ha kell - akadályoztatása esetén - 

helyettesíti is. 

 

Felügyelő Bizottság: 

 

40./A Felügyelő Bizottság a tagsági viszonyból eredő jogok, kötelességek biztosításának, a 

testületi szervek működésének, a gazdálkodásának, a Szövetség egész működésének és 

tevékenységének ellenőrző szerve.  

 

Üléseit az FB Elnöke hívja össze, írásban a napirend feltüntetésével az ülést megelőzően 8 

nappal. A meghívó átvételét igazoltatni szükséges. 

 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évenként legalább két ülést tart. 

 

Rendkívüli ülés az FB Elnöke által bármikor összehívható, amely esetben a meghívó 

kiadásának időpontja és a tényleges ülés közötti időtartam nem szabályozott, azonban 

feltétele, hogy az ülés megkezdésekor valamennyi - mindhárom - tag jelen legyen és azzal 

egyhangúlag egyetértsen. 

 

41./A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által 5 éves időtartamra választott Elnökből és két 

tagból áll. 

- a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai csak olyan nagykorú személyek lehetnek, 

akiknek cselekvőképességét tevékenységük ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták; ezen túlmenően az is kritérium, hogy a nevezett személyek hatályos tagi 

delegálással rendelkezzenek, 

- megbízatásuk alatt a Szövetségnél más tisztséget nem tölthetnek be, 

- határozatképes, ha az Elnökön kívül egy tag jelen van (2 fő), 

- határozatait nyílt szavazással, 2 fő egybehangzó állásfoglalásával hozza, 

- közvetlenül a Közgyűlésnek van alárendelve. 

 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója, a jogi személy 

vezető tisztségviselője. 

 

42./A Magyar Iparszövetség, illetve testületi szerveinek vagy tisztségviselőinek határozata 

alapján köteles a Szövetség valamely szerve, vagy tisztségviselője tevékenységét 

vizsgálni. 

 

44./Feladatai: 

a Szövetségi Alapszabályban rögzített működésének és vagyonkezelésének ellenőrzése. 

 

Ennek érdekében ellenőrzi: 

- a költségvetés végrehajtását, valamint a pénz- és vagyonkezelést, illetve a bizonylati 

fegyelmet 

- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, a többi testületi szervek 

működésének törvényességét 
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- a zárszámadást és azoknak okmányait 

- tevékenységéről a Közgyűlésnek évente jelentést tesz. A Felügyelő Bizottság Elnöke 

az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vesz. Betekinthet a Szövetség irataiba 

és tájékoztatást kérhet 

- hiányosságok feltárása esetén intézkedési joga van. 

- Az intézkedés történhet: a tisztségviselők írásban történő felhívásával, amiben rámutat 

a helyes eljárásra 

- jelentősebb hiányosságok megállapítása esetén írásban tájékoztatja az Elnökséget és 

a megállapításairól kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a 

kezdeményezés nem vezet eredményre a Közgyűlés összehívására tesz javaslatot.  

 

A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali 

intézkedést igénylő esetben a megállapításról értesíti a értesíti a törvényességi 

ellenőrzést ellátó  felügyeleti szervet. 

 

Jelölő Bizottság: 

 

44./A Jelölő Bizottság elnökét és annak 3 tagját a Közgyűlés teljes ciklusának idejére a 

Közgyűlés választja meg, nyílt szavazással. 

 

A Jelölő Bizottság az Alapszabályban rögzített, választott tisztségviselők és más választott 

bizottsági tagok jelölését készíti elő, valamint az alkalmankénti megüresedés miatt 

szükségessé vált tisztségek, feladatkörök betöltésére tesz javaslatot. 

 

Nem lehet a Jelölő Bizottság tagja a Szövetség tisztségviselője, a tagok által választás 

útján delegált elnökségi tag, az FB tagja, illetve az, aki a Szövetség ügyintéző 

szervezetével munkaviszonyban áll, megbízatásának (munkaviszonyának) fennállásáig. 

 

A Jelölő Bizottság elnöke a bizottság javaslatát a választás(ok) előtt a Közgyűlésen 

terjeszti elő. 
 

 

VI. 

 

Vezető tisztségviselők: 

 

45./ Pintye Imre László- Elnök, 

       Herczeg Antal - Alelnök, valamint az Elnökség alant rögzített további 5 tagja, 

 

Az Elnökség tagjai egyben az országos érdekképviseleti szerv Közgyűlésébe delegáltnak 

is minősülnek, mandátumidejük végéig. 

 

 

Elnök:     Pintye Imre László 

      Szőke Jolán (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Corvin J. u. 1. (lakcíme) 

 

Alelnök:     Herczeg Antal 

      Csontos Sára (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Liszt F. u. 18. (lakcíme) 
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Elnökségi tagok:    Dunainé Berente Zsuzsa 

      Márta Erzsébet (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Hitel u. 2. (lakcíme) 
 

Dr. Edelényi András 

      Schving Klára (anyja neve) 

      1161 Budapest, Petra u. 2. (lakcíme) 
 

Mészáros Attila 

      Kováts Enikő Mária (anyja neve) 

      6900 Makó, Teleki Blanka u. 26. (lakcíme) 
 

Molnár Ferenc 

      Benkő Julianna (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Sirály u. 8. (lakcíme) 
 

Vizi Ferenc 

      Hachbold Etelka (anyja neve) 

      6230 Soltvadkert, Eötvös J. u. 18. (lakcíme) 
 

Felügyelő Bizottság elnöke:  Kaldenekker Sándor 

      Pál Szabó Anna (anyja neve) 

      6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 72.(lakcíme) 
 

Felügyelő Bizottság tagjai:  Gál István 

(nem tisztségviselők)   Patrik Piroska (anyja neve) 

      6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (lakcíme) 
 

Lazics Tivadar 

      Faragó Mária (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Gyenes tér 10. (lakcíme) 
 

Jelölő Bizottság elnöke:   Papp Tamás 

(nem tisztségviselő)   Zrínyi Mária (anyja neve) 

      6500 Baja, Rókus út 5. (lakcíme) 
 

Jelölő Bizottság tagjai:   Benkovics Zsolt 

(nem tisztségviselők)   Pára Mária (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Szarvas u. 15. (lakcíme) 
 

      Tercsi Miklós 

      Tóth Ilona Éva (anyja neve) 

      6000 Kecskemét, Talfája köz 57. (lakcíme) 
 

      Flaisz József 

      Herczeg Margit (anyja neve) 

      6237 Kecel, Nap u. 2. (lakcíme) 
 

46./A Szövetség tisztségviselői nagykorú, magyar állampolgárok lehetnek. 
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47./A Szövetség Elnöke, Alelnöke, az Elnökség további tagjai, a Felügyelő Bizottság Elnöke 

és tagjai egymással - a Ptk. 8:1 §. (1) bekezdés 1-2. pont szabályozása szerint - közeli 

hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak. 

 

48./A Szövetség valamennyi tisztségviselője csak büntetlen előéletű, nagykorú, jog- és 

cselekvőképes magyar állampolgár – kizárólag természetes személy – lehet. Nem lehet a 

Szövetség testületi szervének választott tisztségviselője az  

- akinek a Szövetségi tagsági jogát felfüggesztették, 

- aki ellen büntető vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, illetve akit ezen eljárások 

kapcsán később nem mentettek fel, akként, hogy bűncselekmény elkövetése előtt 

jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült, 

- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

- 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,  

- aki nem tagja a Szövetségnek. 

 

49./A Szövetségben egy természetes személy csak egy tisztséget tölthet be, az ezzel ellentétes 

gyakorlat összeférhetetlenséget eredményez. Az összeférhetetlenség kiterjed a vezető 

tisztségviselő közeli hozzátartozóira is (Ptk. 8:1 §. (1) bek. 1.) 

 

50./A Közgyűlés hatáskörébe tartozó választott testületi szervek tagjának és 

tisztségviselőjének megbízatása megszűnik: 

 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás estén a feltétel bekövetkeztével, 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- a vezető tisztségviselő halálával, vagy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének, a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával, 

- vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A Szövetség tagjai - Közgyűlés által - a vezető tisztségviselőt bármikor indokolás nélkül 

visszahívhatják. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról bármikor lemondhat, nyilatkozatát a döntéshozó 

szervhez vagy másik vezető tisztségviselőhöz kell címeznie és eljuttatnia. 

 

Amennyiben a Szövetség működőképessége azt megkívánja, a lemondás az új vezető 

tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. 

 

A vezető tisztségviselők a Szövetség tagjai részére kötelesek a Szövetségre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, az iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 

felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselők a jogosult által tett írásbeli 

titoktartási nyilatkozat tételéhez köthetik.  
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A vezető tisztségviselők megtagadhatják a felvilágosítást és az iratokba történő betekintés 

lehetőségét, ha az a Szövetség üzleti titkát sértené, illetve a felvilágosítást kérő a jogát 

visszaélésszerűen kívánja gyakorolni, illetve ha felhívás ellenére sem tesz titoktartási 

nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak 

tartja, akkor a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Szövetség kötelezését a felvilágosítás 

megadására. 
 

 

VII. 

 

Képviselet: 

 

51./A Szövetség törvényes képviselői: a Szövetség Elnöke, annak akadályoztatása esetén 

Alelnöke, akik önálló aláírási joggal rendelkező vezető tisztségviselők. 

 

Vagyoni ügyekben más személy a Szövetség képviseletében csak írásbeli meghatalmazás 

alapján járhat el. Ilyen tartalmú meghatalmazást csak az Elnök, annak akadályoztatása 

esetén az Alelnöke adhat, kizárólag az Elnökség más tagjai részére. 

 

A bankszámla feletti rendelkezési joga az Elnöknek önálló, akadályoztatása esetén az 

Alelnök az Elnökség még egy tagjával együttesen rendelkezhet a bankszámla felett; 

egyébként mindkét tisztségviselő - Elnök és Alelnök, mint annak helyettese - Szövetséget 

jegyző aláírása tehát önálló. 

 

A Szövetség, mint jogi személy jegyzése akként történik, hogy a kézzel, géppel előírt, 

előnyomott vagy nyomtatott szövetségi név fölé az Elnök, annak akadályoztatása esetén 

az Alelnök, mint külön-külön önálló aláírással rendelkező vezető tisztségviselők írják 

nevüket az aláírási címpéldányuknak megfelelően. 
 

 

VIII. 
 

Ügyintéző szervezet: 

 

52./A Szövetség gazdasági és ügyintézői feladatainak ellátására ügyintéző szervezetet 

működtet.  
 

53./Az ügyintéző szervezet feladata a testületi szerveket és tisztségviselőket a határozatoknak 

megfelelően segíteni az Alapszabályban rögzített feladatok megvalósításában. A konkrét 

feladatok meghatározása az Elnök útján történik. 
 

Az ügyintéző szervezet gondoskodik a testületi szervek működéséhez szükséges 

információk megszerzéséről, a tagok felé szánt információk eljuttatásáról, a döntések 

megfelelő tartalmi és alaki előkészítéséről, a testületi ülések és más rendezvények 

megszervezéséről. 
 

Végzi a feladatául kijelölt szolgáltatásokat, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket 

számára az Alapszabály, valamint a Szövetség testületi határozatai megszabnak. 
 

54./Az ügyintéző szervezet közvetlen irányítását az ügyintéző szervezet vezetője, a Szövetség 

Elnöke látja el. 
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55./Az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően gondoskodik a Szövetség 

rendelkezése alatt álló vagyon működtetéséről és cél szerinti felhasználásáról, és felel a 

rendelkezésre bocsátott vagyonért és eszközökért. 
 

 

IX. 

Szövetség gazdálkodása: 
 

56./A Szövetség éves gazdálkodási terv alapján működik. Az Elnökség minden gazdálkodási 

év lezárásakor köteles gazdálkodásáról a Közgyűlésnek beszámolni és a következő évre 

szóló gazdálkodási tervet jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjeszteni. 
 

57./ A Szövetség és az ügyintéző szervezet működésének forrásai: 
 

- tagok által fizetett tagdíjak, 

- a Szövetség rendelkezése alatt álló vagyon működtetéséből származó hozadék, 

- a szolgáltatásokból befolyt bevételek, 

- pályázati úton elnyert források, 

- támogatások. 

 

X. 
 

Kapcsolatok más szervekkel: 
 

58./A Szövetség a közös érdekeket szolgáló gazdasági és szövetkezetpolitikai feladatok 

megvalósítása érdekében együttműködik más ágazatok érdekképviseleti szerveivel. 
 

Kapcsolatot tart fenn a helyi önkormányzati szervekkel, kamarákkal. 
 

A Szövetség saját elhatározásából tagja a Magyar Iparszövetségnek (OKISZ). 
 

 

XI. 
 

A fegyelmi eljárás szabályai: 
 

Általános rendelkezések 
 

Magatartási elvek 

 

59./Az Alapszabály 15. pontjában felsorolt kötelezettségek összessége.: 
 

A Szövetség elvárja a tagjaitól, hogy az Alapszabályban meghatározottak szerint 

teljesítsék kötelezettségeiket, ne tanúsítsanak gazdálkodásuk, működésük során olyan 

piaci magatartást, amely a mindenkor hatályos törvény szerint tiltottnak minősíthető, 

különösen a Szövetséghez tartozó régióban, illetve bármely tag, vagy tagok irányában. 
 

A tagok kizárólag olyan gazdasági tevékenységet folytassanak, amelyre vonatkozóan – 

amennyiben az szükséges – engedéllyel vagy engedélyekkel rendelkeznek. Az általános 

közfelfogás szerinti „jó erkölcsbe ütköző” magatartásoktól és tevékenységektől minden 

körülmények között tartózkodjanak. 
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A fegyelmi eljárás célja, feladata 

 

60./A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség  – továbbiakban: Szövetség  – fegyelmi eljárásának 

– továbbiakban: FE – célja, hogy 
 

- hatékonyan védje a Szövetségnek és tagjainak vagyonát, tulajdonát, érdekeit, 

munkáját, tevékenységét, 

- segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartani a Szövetség Alapszabályában foglalt 

kötelezettségeket, 

- ösztönözze a tagokat az előírás szerinti működés és a Szövetséghez, valamint 

egymáshoz való viszony megfelelő kialakításában, 

- segítse elő, hogy a fegyelemsértések a megfelelő felelősségre vonást ne kerüljék el, 

illetve a vétők megfelelő súlyú fegyelmi büntetésben részesüljenek. 

 

A fegyelmi eljárás feladata meghatározni, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi 

vétségnek, valamint, hogy a fegyelmi vétség elkövetője a fegyelmi eljárás lefolytatása 

után milyen tartalmú és nagyságú fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

Felelősség 
 

61./Maga a Szövetség, valamint az egyes tagok is felelősséggel tartoznak tisztségviselőik, 

dolgozóik, külső és belső munkatársaik – általában a feladatokat ellátó személyek – 

viselkedéséért és magatartásáért. 

 

Az FE időbeli hatálya 

 

62./ A fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő FE szerint kell elbírálni. 

 

Ha a cselekmény elbírálásakor már új FE van hatályban, mely szerint az elkövetett 

cselekmény már nem fegyelmi vétség, illetve ha az elkövetett cselekmény, mint fegyelmi 

vétség után az enyhébb büntetés kiszabását rendeli el, akkor az új FE-t kell alkalmazni, a 

hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is. 
 

Az FE személyi és területi hatálya 
 

63./Az FE személyi hatálya kiterjed a Szövetség valamennyi tagjára. 
 

Az FE területi hatálya: Bács-Kiskun megye. 
 

A fegyelmi vétség  
 

64./A Szövetség Alapszabályával, alapvető céljaival - a jelen FE-ben írott elvekkel - ellentétes 

magatartás fegyelmi vétségnek minősül. 
 

Fegyelmi büntetések 
 

A fegyelmi büntetés célja 
 

65./A fegyelmi büntetés célja a Szövetség és tagjai működési rendjének védelme érdekében a 

fegyelmi vétséget elkövető megfelelő magatartásra bírása - special preventio - , valamint 

annak megelőzése, hogy a Szövetség többi tagja azonos, hasonló, vagy más - general 

preventio - vétséget kövessen el. 
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Fegyelmi büntetések 
 

66./ -   figyelmeztetés, 

- tagsági jogok korlátozása a tisztségviselés vonatkozásában, a jelölhetőségi és jelölt 

állítási jog gyakorlásának 6 hónaptól egy évig terjedően történő felfüggesztése, 

- tagsági jogok gyakorlásának általános felfüggesztése, 6 hónaptól egy évig terjedően, 

- kizárás 

a/ két évre terjedően, 

b/ végleges kizárás az adott tagra és jogutódjaira is kiterjedően. 
 

Az (1) bekezdésben felsorolt büntetések együttesen nem alkalmazhatóak. 

 

Egy már lezárult fegyelmi eljárást követően egy újabb eljárás megindíthatóságának 

nincsenek időbeli korlátai, azonban egy adott fegyelmi vétség elkövetéséért csak egy 

alkalommal indítható fegyelmi eljárás – res judicata. 
 

A fegyelmi büntetés kiszabásának elvei 
 

A fegyelmi büntetés enyhítése 
 

67./A fegyelmi büntetés kiszabásánál az enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni. Ilyen 

esetben a tagra kiszabható legkisebb fegyelmi büntetés a figyelmeztetés lehet.  
 

A fegyelmi büntetés súlyosbítása 
 

68./ A fegyelmi büntetés kiszabásánál a súlyosbító körülményeket is figyelembe kell venni . 
 

Súlyosbítani lehet a fegyelmi büntetését annak a tagnak, amely 

 

a/ az eljárás befejezéséig több fegyelmi vétséget is elkövet, 

b/ vétségismétlőnek minősül. 
 

Vétségismétlőnek minősül az a tag, amelyre a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően 

már szabtak ki fegyelmi büntetést és annak a büntetésnek a letöltésétől számított 6 

hónapon belül vétő újabb fegyelmi vétséget követ el. 

 

Mentesülés a büntetés alól 

 

69./A tag a figyelmeztetés fegyelmi büntetéskor azonnal mentesül, a tagsági jogok speciális 

és általános korlátozása, felfüggesztése esetén a mentesülés a felfüggesztés lejártától 

kezdődik, határozott idejű kizárás esetén a mentesülési idő a határozott idő lejártát 

követően számítódik, míg a végleges, jogutódokra is kiterjedő kizárás esetén a 

mentesülési idő a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedését követő 5 naptári év – 

a töredék év figyelmen kívül hagyandó – letelte után indul, azzal a megszorítással, hogy 

az elkövetéstől számított 6 hónapon belül minden elkövető vétségismétlőnek minősül, 

amennyiben újabb vétséget követ el. 

 

A Szövetség Közgyűlése jogosult az FE fentebb ismertetett szabályaitól eltérően bármely 

tag (vagy volt tag) irányában azonnali hatályú mentesülés megadására. 
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A fegyelmi eljárás szabályai 

 

Az alapelvek alkalmazása 

 

70./A fegyelmi eljárás alapelvei általános érvényűek, azokat az egész fegyelmi eljárásban, 

annak minden szakaszában alkalmazni kell.  

 
Az eljárás kezdeményezése 

 

71./Fegyelmi eljárást csak fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén lehet elrendelni. 

 

A Fegyelmi Bizottság elnöke - a Szövetség Elnöke, akadályoztatása esetén Alelnöke 

külön-külön - fegyelmi eljárást rendelhet el a vétség tudomásszerzésétől számított 60 

napon belül. 

 

Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás írásbeli elrendelése után folytathatja a Fegyelmi 

Bizottságként működő Elnökség. 

 

A fegyelmi eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult megbízhatja a Fegyelmi 

Bizottság – Elnökség – tagját, vagy tagjait az eljárás elrendeléséhez szükséges 

bizonyítékok beszerzésével. 

 
Bizonyítási kötelezettség 

 

72./Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt a Fegyelmi Bizottságként működő 

Elnökség, vagy a Közgyűlés határozata jogerősen meg nem állapítja. 

 

A fegyelmi eljárás alá vont tag nem kötelezhető vétkességének bizonyítására. A fegyelmi 

vétség bizonyítása, illetve a bizonyítékok értékelése, mérlegelése a Fegyelmi 

Bizottságként működő Elnökségre, illetve a fellebbezési eljárásban közreműködő 

Közgyűlésre hárul. 

 

A tényállás felderítése és a bizonyítékok értékelése 

 

73./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség feladata, hogy az eljárás minden 

szakaszában a tényállást alaposan, a legnagyobb körültekintéssel és lehetőleg hiánytalanul 

tisztázza, a valóságnak megfelelően állapítsa meg, továbbá a felelősséget enyhítő és 

súlyosbító körülményeket egyaránt vegye figyelembe. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség a feltárt bizonyítékokat egyenként és 

összefüggésükben értékeli és szabad meggyőződése alapján bírálja el. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség abban, hogy valamely tényt, bizonyítékot 

elfogad, vagy bizonyítékként nem vesz figyelembe, nem korlátozható. 

 

A védekezés joga és a kitanítás kötelezettsége 

 

74./Amely tag szemben fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak 

tartalmát megismerje, kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás 

szabályai által meghatározott eljárási cselekményben részt vegyen. 
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A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség köteles az eljárásban résztvevőt jogairól és 

kötelezettsége teljesítésének vagy elmulasztásának következményeiről kitanítani, a 

jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani. 

 

A jogorvoslati jogosultság 

 

75./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség határozata ellen – annak kézhezvételétől 

számított 30 napon belül – jogorvoslatnak – fellebbezés – van helye, a Szövetség 

Közgyűlése irányában. 

 

Közvetlenség és szóbeliség 

 

76./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség a fegyelmi határozatát a közvetlenül 

megvizsgált bizonyítékokra alapozza. 

 

A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy, a szükséghez képest folyamatos tárgyaláson kell 

befejezni. 

 

A tárgyalás nyilvánossága/zártsága 

 

77./A fegyelmi tárgyalás általában zárt, lévén, hogy így biztosíthatók, garantálhatók 

megfelelően a tagok, illetve a Szövetég érdekei. 

 

Kivételt képez, ha a Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség határozatában hozzájárul a 

tárgyalás nyilvánosságához és azt az eljárás alá vont tag sem kifogásolja. 

 

A fegyelmi bizottság összetétele, hatásköre, illetékessége 

 

A Fegyelmi Bizottság összetétele  

 

78./A fegyelmi jogkört első fokon a Szövetség 7 tagú Elnöksége, mint Fegyelmi Bizottság 

gyakorolja.  

A Szövetség Elnöke, illetve akadályoztatása esetén Alelnöke elnököl. A jegyzőkönyvet 

lehetőleg a Szövetség jogi képviselője, vagy a Szövetség asszisztense vezeti. 

 

A Fegyelmi Bizottság hatásköre és illetősége 

 

79./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség hatásköre kiterjed minden tagjának 

valamennyi olyan magatartására, amelyet a testület vétségnek minősít. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség illetékességi területe Bács-Kiskun megye. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség tagjainak kizárása (összeférhetetlenség) 

 

80./A fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség elnökeként, tagjaként, 

jegyzőkönyvvezetőjeként nem vehet részt az 

 

- akinek gazdálkodó szervezete, mint tag ellen indult az eljárás, 

- akinek gazdálkodó szervezete az eljárásban sértetti minőségben szerepel, 

- aki természetes személyében az érintett gazdálkodó szervezetnek, vagy 

szervezeteknek tisztségviselőivel, a Ptk. 8:1 §-a (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai 

alapján közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói jogiszonyban áll, 

- aki a fegyelmi eljárásban tanúként vagy szakértőként vesz részt, 
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- aki a fegyelmi eljárás alá vont gazdálkodó szervezettel, mint taggal, vagy annak 

tisztségviselőivel, illetve az esetleges sértetti gazdálkodó szervezettel, vagy annak 

tisztségviselőivel perben vagy haragban van, 

- akitől a fegyelmi felelősség elfogulatlan, tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható 

el. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség elnöke, tagja, jegyzőkönyvvezetője köteles a 

Fegyelmi Bizottság Elnökének, illetve magának a bizottságnak haladéktalanul, legkésőbb 

a fegyelmi tárgyalás megkezdésekor bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok van. 

A kizárás okát az eljárás alá vont tag képviselője is bejelentheti. 

 

Valós kizárási ok megállapítását követően a Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség    

- amennyiben határozatképességét a kizárás nem érinti – az elnök helyett az alelnököt 

szólítja fel az elnöklésre, illetve a jegyzőkönyvvezető helyett másik személy választ,  

amennyiben az összeférhetetlenség a határozatképességet érinti, akkor a felügyelő 

bizottság tagjai közül kell további tagot, vagy tagokat delegálni. 

 

Ha és amennyiben az e probléma haladék nélkül nem orvosolható, akkor az eljárást el kell 

napolni. 

 

Az összeférhetetlenséggel érintett személy, vagy személyek az eljárásban a továbbiakban 

nem vehetnek részt. 

 

A kizárás iránti kérelem megtagadása ellen nem lehet fellebbezni. 

 

A fegyelmi tárgyalás előkészítése és lefolytatása 

 

A tárgyalás előkészítése 

 

81./A fegyelmi tárgyalást előkészítheti a Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség elnöke, 

illetve az elnöklő által ezzel megbízott bizottsági tag is. 

 

Idézés 

 

82./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség az FE-ben biztosított 60 napos határidőn 

belül - miután az eljárás előkészítése megtörtént – azt a tagot idézi, amelynek jelenléte a 

fegyelmi tárgyaláson kötelező, vagy a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül 

szükséges, illetve egyéb érdekelt tagot a tárgyalásra meghívhat. 

 

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arra a felek az idézést a tárgyalást 8 munkanappal 

megelőzően megkaphassák. 

 

Az idézés és a meghívás írásban, posta útján, kimutathatóan, vagy a Fegyelmi 

Bizottságként működő Elnökség előtti megjelentés alkalmával szóban történik. 

 

Szükség esetén az idézés vagy értesítés rövid úton, pld. távbeszélő, fax, e-mail útján is 

történhet. Ilyenkor hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni a közlés pontos idejét, valamint a 

leadó, illetve átvevő nevét. 

 

Az értesítésben meg kell jelölni, hogy milyen minőségben idézik meg a tagot. 
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Ha a megidézett tag szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg és azt alapos indokkal 

megfelelően nem menti ki, vagy a fegyelmi tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, vagy a 

tag önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a fegyelmi eljárás nem folytatható le, 

akkor a fegyelmi eljárás elhúzódásából adódó következmények a vétkes tagot terhelik. 

 

A tárgyalás megtartásának tárgyi feltételei 

 

83./A fegyelmi tárgyalást a Szövetség arra megfelelő hivatalos helyiségben kell tartani, fontos 

okból azonban máshol is megtartható. 

 

A fegyelmi tárgyalás megtartásának minden anyagi, ügyviteli és adminisztratív 

feltételeiről a Szövetség köteles gondoskodni. 

 

Az eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket – a 82. pont hatodik bekezdésében 

meghatározott kivétellel – a Szövetség viseli. 

 

Elévülés 

 

84./Nem lehet fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény 

felfedezése óta több mint 60 nap, illetve elkövetése óta több mint egy év eltelt.  

 

Jegyzőkönyv 

 

85./A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet és hangfelvételt – továbbiakban együtt 

jegyzőkönyvet – kell készíteni. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
 

- a tárgyalás helyét, idejét, 

- a jelenlévők nevét, 

- a fegyelmi eljárás alá vont tag adatait, 

- a fegyelmi eljárás alá vont tag előadott védekezésének lényegét, 

- a tanuk illetve szakértők által elmondottak lényegét, 

- az írásbeli bizonyítékok ismertetését, 

- a fegyelmi határozat rendelkező részét és tömör indoklását, 

- esetlegesen a fegyelmi eljárás alá vont tag fellebbezéssel kapcsolatos nyilatkozatát. 

 

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi tárgyalás elnökének és minden bizottsági 

– elnökségi – tagnak alá kell írnia a jegyzőkönyvvezetővel együtt. 

 

Tanácskozás 

 

86./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség határozatát zárt tanácsülésen tanácskozás 

után hozza meg. 
 

A szavazásban való részvétel a tanács tagjai számára kötelező és a szavazástól nem 

tartózkodhatnak. 
 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség egyszerű többségi határozat mellett dönt. 
 

A tanácskozáson a szavazás nyílt. 
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A tanácskozás és a szavazás után hozott határozatot közölni kell a fegyelmi eljárásban 

résztvevőkkel. 

 

A fegyelmi határozat meghozatalának határideje 

 

87./Az I. fokú eljárást a megindítástól számított 30 napon belül határozattal be kell fejezni. Az 

ügy bonyolultsága esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal további 

30 naptári nappal meghosszabbíthatja. 

 

A fegyelmi határozat 

 

88./A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség a fegyelmi felelősségről határozatban dönt. 
 

A tényállás jogi elbírálásában javaslatok, észrevételek nem kötik. 
 

A fegyelmi határozat lehet vétkességet megállapító, felmentő vagy fegyelmi eljárást 

megszüntető. 
 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség az eljárás alá vontat vétkesnek nyilvánítja, 

megállapítja, hogy fegyelmi cselekményt követett el és büntethető, majd ezután büntetést 

szab ki. 
 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség az eljárás alá vontat felmenti, ha 

- a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem fegyelmi vétség, 

- a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt nem az eljárás alá vont követte el, 

- nincs bizonyítva a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése, 

- a fegyelmi vétség elévült, 

- a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel a legenyhébb 

fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

 

A Fegyelmi Bizottságként működő Elnökség a fegyelmi eljárást megszünteti, ha 

- büntethetőséget megszüntető ok meglétét állapítja meg, 

- a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt már jogerősen elbírálták. 

 

A határozat tartalma 

 

89./A fegyelmi határozat bevezető és rendelkező részből áll, rövid indokolást, keltezést és 

aláírást, valamint az eljárás alá vont tájékoztatását tartalmazza még a jogorvoslat 

lehetőségéről. 

 

A fegyelmi határozatot az elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető köteles aláírásával ellátni. 

 

A fegyelmi határozatban rendelkezni kell az esetlegesen felmerült eljárási költségekről. 

 

A fegyelmi határozat keltezésének napja az a nap, amelyen a határozatot meghozták. 

 

A határozat kihirdetése, közlése 

 

90./A fegyelmi határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, a távollévőkkel pedig kézbesítés útján 

kell közölni. 
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Kézbesítettnek minősül a határozat, ha azt írásban közvetlen dokumentálással nyújtották 

át, postai úton tértivevénnyel kézbesítették. 

 

A határozat megváltoztatása 

 

91./A Fegyelmi Bizottságként eljáró Elnökség jogosult saját határozatát egy éven belül 

megváltoztatni, kijavítani stb. 

 

A fellebbezés 
 

Fellebbezésre jogosultak 

 

92./Az I. fokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre jogosult 
 

- aki ellen a fegyelmi határozatot hozták, 

- a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést 

tartalmaz.  

 

A fellebbezés határideje  

 

93./ A fellebbezés határideje a kézhezvételtől számított 30 naptári nap. 

 

A fellebbezés bejelentése  

 

94./ A fellebbezést írásban kell a Szövetség Elnökéhez – illetve a Fegyelmi Bizottságként 

eljárt Elnökség abban elnöklő elnökéhez – két példányban benyújtani, vagy postai úton 

tértivevényesen továbbítani. 
 

Az, akivel szemben a fegyelmi határozat rendelkezést tartalmaz fellebbezését a határozat 

kihirdetését követően helyben, szóban, vagy írásban is bejelentheti, vagy jegyzőkönyvbe 

mondhatja. 

 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 

 

95./ A fegyelmi határozat jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, ha 

 

- az eljárás alá vont a fellebbezésről lemond, 

- fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon, 

- fellebbezés esetén a II. fokú szerv – Közgyűlés – határozatának a kihirdetését vagy 

kézbesítését követő napon. 

 

Halasztó hatály 

 

96./ Az I. fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

 

Fellebbviteli eljárás 

 

A Fellebbviteli Bizottságként működő Közgyűlés 

 

97./A Szövetség Elnöke köteles a fellebbezés beérkezését követő 90 naptári napon belül 

rendkívüli Közgyűlést összehívni, amely tartozik Fellebbviteli Bizottságként megtárgyalni 

az eljárás alá vont tagnak, mint fellebbező félnek jogorvoslati kérelmét. 
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Abban az esetben, ha az adott határidőn belül a Szövetség évi rendes Közgyűlése is 

lefolytatandó, akkor elégséges annak napirendi pontjai közé a fellebbviteli eljárás 

beemelése. 
 

A fellebbviteli eljárásban – amely az Alapszabály VI/29. pontjának tizennegyedik fr. 

bekezdésében felülvizsgálati eljárásként, illetve kérelemként szerepel – a Közgyűlés 

elnöke elnököl. 
 

Az eljárási szabályok – előkészítés, idézés, összeférhetetlenség, tárgyalás lefolytatása, 

bizonyítékok értékelése, mérlegelése, határozathozatal, határozat közlése – megegyeznek 

az I. fokú eljárásra vonatkozóan már rögzítettekkel. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

A fegyelmi határozat végrehajtása 

 

98. /A fegyelmi határozatban jogerősen kiszabott büntetés végrehajtásáért a Szövetség Elnöke 

felel.  

 

Meghatalmazott képviselő részvétele a tárgyaláson 

 

99./A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont tagt annak törvényes képviselője, vagy jogi 

képviselő – jogtanácsos, illetve meghatalmazott ügyvéd – képviselheti. 
 

A fegyelmi eljárásban nem lehet meghatalmazott képviselő, aki a Szövetségben 

bármilyen tisztséget is visel. 

 

A fegyelmi határozat nyilvántartása 

 

100./A fegyelmi határozatban kiszabott büntetést, a felfüggesztés időtartamát nyilván kell 

tartani. 
 

A nyilvántartást a Szövetség Elnöke külön regiszterben végzi. 

 

XII. 
 

Szövetség megszűnése: 
 

101./A Szövetség a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló törvényben és a Ptk-ban meghatározott alábbi esetekben jogutód 

nélkül megszűnik, ha 
 

- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt, 

- megszűnése határozott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, 

- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy 

- az arra jogosult szerv megszünteti, 
 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetség jogutód 

nélkül megszűnik, ha 
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- a Szövetség megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt nem határoztak meg, vagy 
 

- a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak más szövetséggel egyesülhet és 

csak szövetségekre/egyesületekre válhat szét. 

 
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont a Szövetség Közgyűlése által meghatározott, a Szövetség 

céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek 

kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a 

vagyont, ha a Szövetség Közgyűlése által megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem 

fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 

rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 

vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra. 

 
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - a Szövetség törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 

fennmaradó szövetségi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. 

 
Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a 

hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 

megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 

XIII. 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések: 
 

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése a 

mai napon hatályba léptette. 
 

A Közgyűlés részéről 2010. november 24-én megtárgyalt és elfogadott - 

Kgy.17/2010./(11.24.) sz. határozattal jóváhagyott - Alapszabály 2015. november 24-én 

hatályát vesztette. 
 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a személyi és vagyoni viszonyok tekintetében 

a Polgári Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény -, az Egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, valamint a Civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó 

űrlapjairól szóló 11/2012.(II.29.) KIM rend. vonatkozó rendelkezései, másrészt a tárgykört 

érintő Közgyűlési határozatok az irányadók. 
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Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 2018. év május hó 

29. napján tartott ülésén Kgy........../2018. (05.29.) számú határozatával jóváhagyta, elfogadta, 

alkalmazását és közzétételét elrendelte. 
 

Kelt: Kecskeméten, 2018. év május hó 29. napján 
 

……................................ 

     Szövetség Elnöke 

 

ZÁRADÉK: 

 

Alulírott Pintye Imre László, úgy mint a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Elnöke, a 2011. 

évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítás alapján hatályos 

tartalomnak. Az Alapszabály módosított – egységes szerkezetbe foglalt - szövegezése a 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően lett átalakítva - a módosítások dőlt betűvel 

szedve - , a megváltozott és fent hivatkozott anyagi jogszabályokra is figyelemmel. 

 

Kecskemét, 2018. május 29. 
 

……................................ 

     Szövetség Elnöke 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. 

Aláírás: ..................................... 

Név: 

Lakcím: 

Szig.sz.: 
 

2. 

Aláírás: ..................................... 

Név: 

Lakcím: 

Szig.sz.: 
 


