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Az alapító tagok a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) az új 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak 3:63 – 3:404. §-ai alapján, továbbá 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően olyan EGYESÜLET, amely az 
alábbiak szerinti jogi személyiséggel rendelkezik, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejött, működő 
civil szervezet.  
 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1 A Szövetség neve 
 
 A Szövetség neve: Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége 
 A Szövetség angol neve: Hungarian Chief Information Officer’s Association 
 
1.2 A Szövetség székhelye 
 A Szövetség székhelye:  1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B torony 15. emelet 
 
1.3 A Szövetség jogi formája 
 
A Szövetség jogi személy, amelyre a Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak 
megfelelően az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
  
1.4 A Szövetség működési területe 
 
 A Szövetség működési területe Magyarország. 
 
1.5. A Szövetség képviselete 
 
A Szövetséget az Elnök önállóan, és két elnökségi tag együttesen képviseli. 
 

II. 
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 
2.1 A Szövetség célja 
 
A Szövetség alapítói arra a felismerésre jutottak, hogy a magyarországi informatikai piacon szükség van 
egy olyan társadalmi szervezetre, amely képviseli az informatikai eszközöket, rendszereket és 
szolgáltatásokat vásárló vállalatok és intézmények érdekeit, amely az informatikai szektor szereplői közti 
érdekegyeztetésben és a közös vélemény kialakításában tevékeny szerepet kíván vállalni, és amelyik az 
informatikai megoldások alkalmazóinak szempontjából támogatja az informatikai kultúra általános 
fejlődését és terjesztését. A Szövetség, amely elsősorban a magyar informatikai piac legnagyobb, 
meghatározó intézményi vásárlóit kívánja tömöríteni, ezen felül célul tűzi ki a hasonló érdekeket 
képviselő vezető informatikusok külföldi szövetségeivel való rendszeres kapcsolattartást és 
együttműködést.  
 
2.2 A Szövetség működésének elvei és főbb feladatai 
 
A Szövetség 
 
(1) képviseli az informatikai eszközöket és rendszereket alkalmazó és informatikai szolgáltatásokat 
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igénybe vevő vállalatok és intézmények érdekeit a magyar informatikai piacon; 
 
(2) támogatja az informatikai kultúra általános fejlődését és terjesztését; 
 
(3) törekszik a vállalatoknál és intézményeknél tevékenykedő informatikusok társadalmi 

elismertségének fokozására; 
 
(4) támogatja az (1) pontban említett vállalatokat és intézményeket biztonsági, adatvédelmi és 

informatikai tevékenységüket segítő információk megszerzésében; 
 
(5) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló érdekeket képviselő vezető 

informatikusok külföldi szövetségeivel. 
 
2.3 A Szövetség tevékenysége 
 
A Szövetség feladatai ellátásáról az alábbi módon gondoskodik: 
 
(1) fogyasztói érdekképviseleti tevékenységet lát el az informatikai eszközöket és rendszereket 

alkalmazó és informatikai szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok és intézmények érdekében, 
ezen belül javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg az informatikát érintő jogszabályok, 
koncepciók kidolgozásához, célkitűzések kialakításához; 

 
(2) fogyasztói elvárásokat fogalmaz meg és intézkedéseket kezdeményez az informatikai gyártók-

szolgáltatók felé; 
 
(3) véleményezi az érdekelt hatóságok által kezdeményezett informatikai szolgáltatásokkal 

foglalkozó javaslatok, előterjesztések, rendeletek tervezetét, illetve tájékoztatja az érdekelt 
hatóságokat az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatairól; 

 
(4) érdekegyeztető fórumként kíván működni a Szövetség tagjai számára az egymás közti, illetve az 

informatikai szállítói oldalon érdekelt szervezetekkel való véleménycserében; 
  
(5) szakmai rendezvények szervezésével és tartásával kíván hozzájárulni az informatikai kultúra 

általános fejlődéséhez és terjesztéséhez; 
 
(6) részt vesz szakmai normák és etikai kódex kidolgozásában az informatikai eszközök és 

szolgáltatások, valamint az informatikai szolgáltatói piac működésének összehangolása 
érdekében; 

 
(7) a Szövetség tevékenységéről és rendezvényeiről publikációkat tesz közzé; 
 
(8) tagjainak informatika alkalmazását, költségeit és egyéb mutatóit bizalmas és rendszeres 

összehasonlító tanulmányban elemzi, melyet csak az összehasonlításban (benchmarking) 
önkéntesen résztvevő tagoknak küld meg; 

 
(9) figyelemmel kíséri a magyarországi informatikaalkalmazás jellemzőit, meghatározó trendjeit; 
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(10) meghatározó szerepet vállal a fejlett országokban létrejött piaci struktúrákhoz hasonló viszonyok 
kialakításában; 

 
(11) kezdeményezi az informatikai piac más szereplőivel együttesen felállítandó közös szakértői 

bizottság létrehozását; 
 
A Szövetség éves munkatervében foglalt feladatait a tagok szakértőiből álló munkacsoportok végzik el, 
szükség esetén alvállalkozók bevonásával. 
 
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult.  
 
 

III. 
A SZÖVETSÉG TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK 

 
3.1 A Szövetség tagjai 
 
(1) A Szövetség– a hatékony működés érdekében – az informatikai eszközöket, rendszereket és 
szolgáltatásokat vásárló vállalatok és intézmények széles körének érdekképviseletét kívánja ellátni. Ennek 
megfelelően a Szövetség tagja lehet az informatikai eszközöket, rendszereket és szolgáltatásokat vásárló 
vállalat és intézmény. A tag jogi személyt a vállalat, intézmény első számú vezetője által írásban delegált, 
a tagvállalattal munkaviszonyban álló személy képviseli a Szövetségben. A Szövetségbe delegált 
képviselő általában az adott vállalat, intézmény legmagasabb rangú informatikai döntéshozója.  
 
A tag által delegált személy írásban megnevezhet egy helyettes képviselőt, aki részt vehet az egyesület 
rendezvényein, távollétében azt teljes jogkörrel helyettesíti, de nem választható.  
A Szövetség tagjai jogi személyek. 
 
(2) A vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok  
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít;  

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.  
 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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.  
 



 

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége –Alapszabály  
 
 

#20180607 v4 - 6 -  

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
 
A felügyelőbizottság 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 a jogi 
személy vezető tisztségviselője.  
 
(3) A szavazati jog gyakorlásának feltételei 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít;  

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.  

 
(4) A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.  
Az Elnökség ajánlása alapján a megtisztelő tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg, 
kétharmados többséggel. 
A tiszteletbeli tag az Elnökség által meghatározott rendezvényekre vendégként meghívást kap. A 
tiszteletbeli tagság megszűnik a tiszteletbeli tag lemondásával, halálával, illetve ha a tiszteletbeli tagot az 
Elnökség ajánlására a Közgyűlés kétharmados többséggel visszahívja.  
A tiszteletbeli tagot nem terhelik a tagdíjfizetési kötelezettségek. 
 
A különleges jogállású tagok csak tanácskozási joggal vehetnek részt a döntéshozatalban, egyebekben 
szavazati joguk nincs, vezető tisztségviselővé nem választhatók. 
Kötelezettsége a pártoló tagnak van, a vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetésére. 
 
A jelen Alapszabályban „tagon” a rendes tagokat kell érteni. 
 
3.2 Tagfelvétel 
 
A tagság feltétele, hogy az informatikai eszközöket, rendszereket és szolgáltatásokat vásárló vállalat és 
intézmény egyetértsen a Szövetség céljaival és tevékenységével, a belépési nyilatkozat aláírásával a 
Szövetség Alapszabályát a vállalatra, illetve az intézményre nézve kötelezőnek ismerje el, valamint 
vállalja a belépés évében és a további években esedékes tagdíj befizetését. A delegált képviselő köteles 
vállalata, intézménye megfelelő meghatalmazását a jelentkezési kérelemhez csatolni. 
 
Új tag felvételéről az Elnökség dönt. Tagfelvételhez az Elnökség többségének igenlő szavazata szükséges 
(azaz egyszerű többség). 
  
Amennyiben a delegált képviselő többé már nem áll munkaviszonyban a Szövetség tagjával, erről a 
tényről a képviselő munkáltatója köteles a Szövetséget haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ebben az 
esetben nevezett Szövetségbeli képviselői tisztsége automatikusan megszűnik és a képviselő munkáltatója 
a megszűnéstől számított 30 naptári napon belül új képviselőt jelöl ki. A tag az új képviselő 
meghatalmazását köteles az Elnökség részére megküldeni. A jogszerűen delegált képviselővel nem 
rendelkező tag közgyűlési jogai átmenetileg szünetelnek. A bejelentés elmulasztásából a Szövetséget 
joghátrány nem érheti. 
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3.3 A tagok jogai és kötelezettségei 
 
A tag- képviselője útján - tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés ülésein és 
rendezvényein, és jogosult a Szövetség Elnökségének megválasztásában részt venni. A delegált 
képviselők választhatók bármely egyesületi tisztségre. A tag jogosult arra, hogy a Közgyűlés napirendjén 
szereplő ügyekről vagy a Szövetség Alapszabályában rögzített célkitűzésekkel és feladatokkal, a 
Szövetség tevékenységével kapcsolatosan felvilágosítást kérjen, illetőleg javaslattal forduljon a 
Közgyűléshez és az Elnökséghez. 
A tagok kötelesek a Közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat legkésőbb tárgyév február végéig 
befizetni. Az év közben történt tagbelépés esetén, ha a tagfelvétel az év II. felében történt, úgy az új tag 
csak az éves tagdíj felét köteles megfizetni. 
A tagok kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeiknek, nem veszélyeztethetik 
az egyesület céljainak megvalósulását. 
A tagokat a Szövetség munkájában delegált képviselőik képviselik. A tagok kötelesek írásban bejelenteni 
képviselőik nevét és egyéb adatait, amiről a Titkárság nyilvántartást vezet. A tagok kötelesek a képviselő 
személyében történt változásról a Titkárságot írásban értesíteni.  
 
3.4 A tagsági viszony megszűnése 
 
 A tag tagsági viszonya megszűnhet 
  (1) kilépéssel 
  (2) törléssel 
  (3) kizárással 
  (4) a tiszteletbeli tag halálával 
 
(1) A tag kilépési szándékát az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal köteles jelezni; az 
Elnökség a tag Szövetségből való kilépéséről értesíti a Titkárságot, amely a tag kilépését a 
tagnyilvántartásba bejegyzi. Az Elnökség a tag kilépését legkésőbb a következő Közgyűlésen a többi tag 
tudomására hozza. 
 
(2) A Közgyűlés az Elnökség indítványára törli a Szövetség tagjainak sorából azt a tagot, amelynek 
tagdíjhátraléka van, és azt másodszori felszólításra sem fizeti meg. A felszólításban a tagdíj nemfizetés 
jogkövetkezményeire a nem fizető tagok figyelmeztetni Az Elnökség továbbá törli a Szövetség tagjai 
közül azt a tagot, amely megszűnéséről írásban értesíti az Elnökséget. Az Elnökség a jogi személy tag 
megszűnését legkésőbb a következő Közgyűlésen a többi tag tudomására hozza. 
 
(3) A Közgyűlés az Elnökség indítványára kizárja azt a tagot, amely tevékenységében az 
Alapszabályban rögzített célokkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető tevékenységet fejt ki, 
vagy az Alapszabály rendelkezéseit egyéb módon megsérti, illetve amelynek magatartása folytán a 
Szövetségben maradása egyébként nem kívánatos. A tag a kizáró határozat kézhezvételétől számított 15 
naptári napon belül a Közgyűléshez fordulhat és a kizáró határozat újratárgyalását kérheti. 
 
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, és e napirendi pont tárgyalásakor meg 
kell hívni az Ügyvezető Elnökség ülésére, amelyen lehetőséget kell részére biztosítani a védelmében 
felhozható tények és bizonyítékok előadására. A tag kizárását kimondó határozatot az ülésről készített 
jegyzőkönyvben írásba kell foglalni. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat valamint a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást és azt a 
jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni a kizárt tagnak. A kizárás tényét a határozat szövegének 
megküldésével a titkár írásban közli a kizárt taggal. 

 
IV. 
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A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
  
A Szövetség szervezete a következőképpen épül fel: 
 
(1) Közgyűlés, 
(2) Elnökség, amelyet a következő választott tisztségviselők alkotnak:  

a) az Elnök 
b) az Alelnök 
c) az Elnökségi tagok 

(3) Titkárság, 
(4) Felügyelő bizottság 
 
4.1 Közgyűlés 
 
A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. 
 
A Közgyűlésen a Szövetség valamennyi tagja - képviselője útján- tanácskozási és szavazati joggal részt 
vehet. 
 
A Közgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni. Az összehívásra az ügyvezetés jogosult.  
  
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

 
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  
 
A Közgyűlési meghívókat a napirend közlésével együtt úgy kell a tagoknak megküldeni, hogy a meghívók 
kiküldése és a Közgyűlés között legalább 15 naptári nap legyen.  A közgyűlésre szóló meghívót igazolható 
módon kell megküldeni, pl. ajánlott levélben, visszaigazolható e-mailben. A kiküldött napirendi pontokon 
túl a Közgyűlés kezdetéig bármely tag írásban napirendi javaslatokat tehet, ezek elfogadásáról az 
Elnökség dönt. 
 
A közgyűlés helye fő szabályként a Szövetség székhelye, kivételes esetében más helyszínen is 
megtartható, melyről a tagokat a közgyűlési meghívóban kell tájékoztatni. 
 
A napirend kiegészítése  
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott 
időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha 
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt 
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában.  
 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetség érvényes és hatályos szavazati joggal rendelkező 
tagjának (tagszervezeti képviselőinek) több mint a fele jelen van vagy szabályosan képviselteti magát. 
 
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.  
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A határozatképtelenség miatt elnapolt Közgyűlést leghamarabb a határozatképtelen Közgyűlés 
időpontjától számított 1/2 óra elteltével, de maximum 30 naptári napon belül ugyanazzal a napirenddel 
ismételten össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes. 
 
A Közgyűlést levezető elnökként is az Elnök vezeti. Ez Elnök akadályoztatása esetén a közgyűlést az 
Alelnök vezeti. Amennyiben mind az Elnök, mind az Alelnök akadályoztatva van, a Közgyűlés a tagok 
jelenlévő képviselői közül egyszerű többséggel levezető elnököt választ. A közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel megválasztja a szavazatszámlálót valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét.  
A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A tag szavazati jogát első számú 
vezetője, vagy cégszerűen meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja.  
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
- a Szövetség éves költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elfogadása, 
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,  
- más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, illetve a feloszlás kimondása,  
- döntés a tag Szövetségből való kizárásáról, illetve a Szövetség tagjainak sorából való törlésről, 
- az éves tagdíj megállapítása, 
- határozat a Szövetség pénzügyi nyilvántartására, a kiadmányozás rendjére és az aláírási 

jogosultságra vonatkozó belső szabályzatról, 
- az Elnök, Alelnök, és az Elnökség megválasztása és visszahívása, 
- a Szövetség taglétszámának függvényében döntés a Szövetség Elnökségének és Alelnökeinek 

számáról, azzal a feltétellel, hogy az új Alelnök feladatát meghatározza, a feladat-
meghatározással együtt intézkedik az Alapszabály módosításáról, és azt az illetékes és hatáskörrel 
bíró hatóságnál bejelenti.  

- munkacsoportok létrehozása és megszüntetése; 
- tiszteletbeli tag megválasztása, illetve visszahívása; 
- a tag Szövetségből való kizárásának és törlésének jóváhagyása. 

 
A Közgyűlésen a Szövetség minden rendes tagjának 1 szavazata van. 
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az Elnök vagy Elnökség az adott kérdésben 
titkos szavazás elrendelését tartja szükségesnek., A Közgyűlés határozatait a jelenlévők kétharmados 
többségének szavazatával hozza.  
Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes többségének szavazata szükséges. 
A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott Alelnök, annak távollétében az 
Elnökség egy tagja vezeti. 
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a Közgyűlés napirendjét, a résztvevő 
tagok nevét, a felszólalások lényegét, valamint a Közgyűlés határozatait, továbbá az annak 
megszavazására vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés vezetését ellátó Elnök vagy Alelnök 
által kijelölt tag hitelesíti. 
 
4.2 Az Elnökség 
 
Az Elnökségnek 6 tagja van. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja kétéves 
időtartamra. Az Elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az alapszabály felhatalmazása 
alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli 
személyekből. 
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A Szövetség Elnöksége legalább kéthavonta ülésezik. Üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség ülését 
soron kívül, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 15 naptári napon belül össze kell hívni, ha azt az 
Elnökség valamely tagja az ok megjelölésével írásban kéri. 
 
Az Elnökség valamennyi tagja köteles megjelenni az Elnökség rendes és rendkívüli ülésein, valamint a 
Közgyűlésen. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni, úgy az akadályról annak 
felmerülése után haladéktalanul kötelesek az Elnököt értesíteni. 
Az ülés napirendjét az Elnök az Elnökségi tagok közreműködésével és javaslatai alapján határozza meg. 
 
Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnöki feladatokat – a Szövetség képviseletét ide 
nem értve – az ezzel megbízott Alelnök látja el. 
 
Az Elnökség kötelezettségei és a döntési jogkörükbe tartozó ügyek: 

- a Közgyűlés napirendjének meghatározása, 
- javaslat kidolgozása a Közgyűlés határozataira, állásfoglalásaira, 
- a Közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, 
- a Szövetség éves költségvetésének és pénzügyi beszámolójának elkészítése, ill. elkészíttetése és 

előterjesztése, 
- az éves beszámoló elkészítése és annak Közgyűlés elé való terjesztése, 
- az éves munkaterv előterjesztése, 
- a Titkárság alkalmazása, a vonatkozó szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése 
- a könyvelő alkalmazása, a vonatkozó szerződések megkötése, módosítása és alkalmazása 
- új tag belépéséről szóló döntés 
- döntés a Szövetséget érintő minden - nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 

kérdésben. 
 
Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség tagjainak legalább fele jelen van, továbbá, ha az Elnök 
és/vagy egy Alelnök is jelen van az Elnökségi ülésen. Amennyiben az Elnökség tagjai számának fele tört 
szám, úgy ezt a tört számot felfele kell egész számra kerekíteni annak megállapításához, hogy hány 
elnökségi tagnak kell jelen lenni az Elnökség határozatképességéhez. Az Elnökség határozatait a 
jelenlevők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.  
Szavazategyenlőség esetén a határozat elvetettnek tekintendő. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell 
készíteni.  
Az elnököt és az alelnököt az elnökségi tagok közül választja meg a közgyűlés. 
 
4.2.1 Az Elnök és az Alelnök kötelezettségei: 
 
Az Elnök: 

- összehívja az Elnökség üléseit, 
- vezeti az Elnökség üléseit, 
- gondoskodik a Szövetség hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő 

kapcsolattartásáról, valamint képviseli a Szövetséget; 
- felhatalmazza az ügyvezető titkárt, hogy hatóságoknak, szervezeteknek és harmadik 

személyeknek az Elnök által meghatározott körével az ügyvezető titkár az Elnök helyett a 
Szövetség nevében kapcsolatot tartson; 

- felügyeli a Titkárság tagjaival kötött szerződések teljesítését – a szerződés megkötése, módosítása 
és megszüntetése kivételével; 

- gondoskodik az Elnöki feladatok ellátását helyettesítő Alelnök alkalmankénti megbízásáról; 
- felügyeli a könyvelővel kötött szerződés teljesítését – a szerződés megkötése, módosítása vagy 

megszüntetése kivételével –; 
- rendelkezik a bankszámla felett;  
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Az Alelnök kötelezettségei: 
 

- segíti az Elnök munkáját, 
- rendszeres tájékoztatót készít, melyet a Szövetség minden tagjához eljuttat. 

 
4.2.2 A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése 
 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

  
A vezető tisztségviselő visszahívására irányuló javaslatot a Közgyűlésen megfelelő indoklással bármelyik 
tag kezdeményezheti. A visszahívás előterjesztéséhez legalább a tagok 1/4-nek egyetértése szükséges. 
 
 Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonya a rendes tagnál, akit képvisel, a mandátumának lejárata 
előtt bármilyen okból megszűnik, és az elnökségben a külső tagok száma kevesebb 2-nél, akkor a vezető 
tisztségviselő külső tagként látja el a vezető tisztségviselői feladatokat a mandátuma lejáratáig. Ellenkező 
esetben vezető tisztsége megszűnik és a Közgyűlés a megüresedett tisztséget a következő ülésén tölti be. 
Ha az Elnöki, és az Alelnöki tisztsége bármely okból egy időben szűnik meg, a közgyűlést az esemény 
bekövetkezését követő 30 naptári napon belül össze kell hívni. Ez idő alatt az elnökség ügyvezető elnököt 
köteles választani, aki a Közgyűlés időpontjáig az Elnöki jogkört gyakorolja. 
 
4.2.3 Összeférhetetlenség 
Az Elnökség tagjai a Szövetség céljaival és tevékenységével ellentétes érdekű tevékenységet folytató más 
szervezetnek nem lehetnek tagjai. Amennyiben az Elnökség tagjává való megválasztásukkor ilyen más 
szervezetnek tagjai, erről kötelesek tájékoztatást adni és a Szövetség Elnökségi tagjává választásukat 
követő 30 naptári napon belül a másik szervezetben való tagságuk megszüntetése iránt intézkedniük kell. 
A vezető tisztségviselőnek meg kell felelnie a 2013. évi V. törvény 3:22 (1) (4) (5) (6) bekezdésében, 
valamint a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjába szabályozott feltételeknek. 
Vezető tisztségviselő csak nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták, a Ptk. 3.22. § (4) (5) (6) bekezdésében szabályozott 
körülmények nem állhatnak fenn személyével szemben, továbbá a vezető tisztségviselő nem állhat 
közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
 
4.3 Titkárság 
 
A Titkárság a Szövetség operatív végrehajtó testülete, amely a Közgyűlések és az Elnökségi ülések között 
intézi az ügyeket, végrehajtja a kitűzött feladatokat. A Titkárság tagjai feladataikat – az Elnökség döntése 
alapján – szerződésben rögzített feltételek, mellett díjazás ellenében látják el. 
 
A Titkárság feladatai: 

- gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívásához és lebonyolításához 
szükséges feltételek megteremtéséről, 

- előkészíti az Elnökség éves munkatervét, 
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- előkészíti a Szövetség éves költségvetését, 
- előkészíti a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseit, 
- elkészíti a Közgyűlési és Elnökségi ülések jegyzőkönyvét, valamint írásba foglalja a 

határozatokat, 
- figyelemmel kíséri a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak érvényesülését, 
- gondoskodik az Elnökség működési feltételeinek biztosításáról, 
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az Elnökség megbízza. 
- gondoskodik a szövetség, mint társadalmi szervezet működésével kapcsolatos – a jogszabályok 

által előírt adminisztratív feladatok ellátásáról. 
  
Az ügyvezető titkár feladatai: 

- irányítja a Titkárság munkáját, és az elnökség döntései alapján biztosítja a szövetség folyamatos 
működésének szervezését. 

- nyilvántartást vezet a Szövetség tagjairól és bejelentett képviselőikről, 
- felügyeli a Titkárság más tagjaival kötött szerződések teljesítését, 
- az Elnök felhatalmazása alapján gondoskodik az elnök helyett, a Szövetség nevében a 

hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő kapcsolattartásáról, valamint 
képviseli a Szövetséget; 

- beszedi a tagsági díjakat,  
- tevékenyen részt vesz a tagtoborzásban 
- az év végén pénzügyi beszámolót készít, melyet egy független könyvvizsgáló ellenőrzését 

követően az Elnökség jóváhagy és a Közgyűlés elé tár. 
- részt vesz a szakmai programok előkészítésében és lebonyolításában (workshopok, szakmai 

rendezvények) 

- az ügyvezető titkár felelős a Szövetség pénzügyeinek törvényes és szabályos bonyolításáért, 
valamint a könyvelés szakszerűségéért. 

- tevékenyen részt vesz a Titkárság feladatainak megoldásában, 
- értesíti a tagságot a Szövetség rendezvényeiről, hirdetményeiről, 
- gondoskodik a Szövetség internetes honlapjának folyamatos karbantartásáról, 
- gondoskodik a Szövetség „Facebook” oldalának folyamatos karbantartásáról, 
- részt vesz a rendezvényekkel kapcsolatos szakmai és szervezési feladatokban, 
- kapcsolatot tart a szaksajtóval 
- kapcsolatot tart a klf. szakmai rendezvényekkel 
- kapcsolatot tart a támogatókkal 
- koordinálja az elnökség által meghatározott szakmai feladatok végrehajtását 

 
A szakmai titkár feladatai: 
 

- részt vesz a szakmai programok előkészítésében  
- elkészíti a Közgyűlési és Elnökségi ülések jegyzőkönyvét, valamint írásba foglalja a 

határozatokat 
- gondoskodik a Szövetség internetes honlapjának folyamatos karbantartásáról, 
- az év végén pénzügyi beszámolót készít, melyet egy független könyvvizsgáló ellenőrzését 

követően az Elnökség jóváhagy és a Közgyűlés elé tár. 
 
Ügyvezető titkár képviseleti joggal rendelkezik, amelynek terjedelme különös, figyelemmel arra, hogy a 
bankszámla feletti rendelkezési jog megilleti az Elnökség bármelyik tagjával együttesen, 500.000,- Ft 
értékhatárig azzal, hogy az ügyvezető titkár pedig ügyletenként 300 000.- azaz háromszázezer forint 
értékhatárig önállóan jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre. 
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4.4 Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság 3 tagú, a Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 2 évre választja. 
Feladata a Közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, a Szövetség ügyintéző szervei 
munkájának felügyelete, vállalkozásainak, gazdálkodásának ellenőrzése. 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. 38§. 3.) bekezdésben foglalt kizáró 
tényezők hatálya alatt áll. 
Erről a tényről a Felügyelő Bizottság tagjainak írásban kell nyilatkoznia. 
A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a FB Elnöke gondoskodik. 
A Felügyelő Bizottság az önmaga által elfogadott ügyrend és feladatterv szerint jár el. 
 
A Felügyelő Bizottság valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 
A Felügyelő Bizottságot a Szövetség minden iratába betekintési jog illeti meg. 
Tevékenységéről, tapasztalatairól csak a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. 
Munkájához - szükség szerint - külső szakértőt is igénybe vehet. 
A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni, rendkívüli összehívását 
kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit sértő 
esemény történt, amely az Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi szükségessé. 
Az Elnökséget, illetve a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
30 napon belül - össze kell hívni. 
Ennek letelte után az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 

V. 
A SZÖVETSÉG VAGYONA 

 
A Szövetség bevétele a tagok által befizetett tagdíjakból, szakmai rendezvények szervezéséből származó 
bevételekből, az informatikai és egyéb cégek szponzori adományaiból, valamint egyéb hozzájárulásból 
származik. A Szövetség szponzori adományokat a kidolgozásra kerülő és nyilvánosságra hozandó 
szponzorálási szabályzata szerint fogad el. 
 
 (1) Tagdíj 
 
A tagok a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy megfizetik az évente esedékes, a Közgyűlés által 
évente megszavazott tagdíjat. A kilépő tag köteles a kilépés évében esedékes éves tagdíjat megfizetni. 
Kilépés esetén a már befizetett éves tagdíj nem kerül visszatérítésre.  
   
A tagdíj mértékét a Közgyűlés évenként felülvizsgálja és a tárgyévet megelőző év október 31-ig dönt a 
tagdíj összegéről. A tagdíjról szóló közgyűlési határozat hiányában az előző évre megállapított tagdíj 
mértéke tekintendő irányadónak. 
 
A tagdíj mértéke költségvetési intézmények részére 250.000,-Ft évente, egyéb tagok részére 500.000,-Ft 
évente.  
 
 (2) Gazdálkodás 
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A Szövetség a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
   
A Szövetség gazdasági tevékenységet kizárólag a jelen Alapszabályban megfogalmazott céljainak elérése 
érdekében és kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott körben folytathat. 
   
A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, az egyes tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
A Közgyűlés köteles a Szövetség pénzügyi nyilvántartására, a kiadmányozás rendjére és az aláírási 
jogosultságra vonatkozó belső szabályzatát megalkotni, és határozatban jóváhagyni. A Közgyűlés döntése 
szerint az Elnök és az Elnökség bármely tagja együttesen értékhatártól függetlenül, az ügyvezető titkár 
pedig ügyletenként 300 000.- azaz háromszázezer forint értékhatárig önállóan jogosult a bankszámla 
feletti rendelkezésre. Az Elnökség bármely két tagja, vagy az Elnökség bármely tagja és az ügyvezető 
titkár ketten együttesen rendelkezhetnek a bankszámla felett ügyletenként 500,000.- azaz ötszázezer 
Forint értékhatárig. 

 
 

VI. 
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
A szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha  

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;  
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;  
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy  
d) 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 nélkül megszűnik, ha  

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;  
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;  
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy  
d) 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 az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha  

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 
és új célt nem határoztak meg; vagy  

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.  
 
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét.  

 
VII. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. 
törvény (Ectv) rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2018. június 7. 
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Az 1997. március 12-én megalakult Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége 2017. április 5.-
én és 2018. június 7.-én meghozott közgyűlési döntéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövege, a 
változások félkövér, dőlt betűkkel jelezve a 2016. október 26-i keltű létesítő okirat szövegéhez képest. 
 

 
……………………………………… 

Takács Tibor 
elnök 

 
Igazolom, hogy az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály módosítás (2017. április 5. és 2018. június 7.) alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes 
szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére az alapszabály alábbi rendelkezéseinek változása adott okot: 
III. fejezet 3.1. pont (1) bekezdése, IV. fejezet 4.1. pontja, 4.2.2. pontja és 4.3. pontja, V. fejezet (2) 
bekezdés.  
  
Budapest, 2018. június 7. 

 
……………………………………… 

Takács Tibor 
elnök 

 
 
Záradék:  
Alulírott Dr. Tóth Levente ügyvéd (Dr. Tóth Levente Ügyvédi Iroda, 1037 Budapest, Montevideo utca 
16/B.) mint a dokumentum készítője ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen alapszabály a 2017. 
április 5. és 2018. június 7. napján tartott közgyűlésen hozott határozatokban foglaltaknak megfelelően a 
társasági szerződés 2018. június 7.  napjával kezdődően hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
tartalmazza. A változás az alapszabály III. fejezet 3.1. pont (1) bekezdését, IV. fejezet 4.1. pontját, 4.2.2. 
pontját és 4.3. pontját, V. fejezet (2) bekezdését érinti. 
 
Ellenjegyzem Dr. Tóth Levente ügyvéd (Dr. Tóth Levente Ügyvédi Iroda, 1037 Budapest, Montevideo 
utca 16/B., KASZ 36070461) Budapesten, 2018. június 7. napján:  
 


