
 
KŐFARAGÓ ÉS MŰKŐKÉSZÍTŐ 

VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

I. 
Ipartestület adatai: 

 
Neve: Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete 
 
Székhelye: 2800 Tatabánya I., Táncsics Mihály u.93. 
 
Működési területe:  Magyar Köztársaság és annak határain átnyúló  
 
A Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete (a továbbiakban: Ipartestület) 
jogi személy, mely a Kőfaragó és Műkőkészítő Országos Tanácsának általános jogutódja. 
 
Együttműködik a hazai és külföldi társszakmai szervezetekkel a magyar kőfaragók és 
műkőkészítők szakmai és gazdasági érdekvédelmének, érdekképviseletének biztosításában. 
 
Az ipartestületet az elnök képviseli. Képviseleti jogának terjedelme a bankszámla feletti 
rendelkezés jog kivételével önálló. 
Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök vagy elnökségi tag- képviseli. A 
bankszámla feletti rendelkezés minden esetben két személy szükséges, az aláírásra jogosultak 
az elnök, az alelnökök és a jegyző. 
 
Az Ipartestület körbélyegzője: Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos 
Ipartestülete középen a szakma címerével (kalapács, derékszög, körző- és véső)  
 

II. 
Az Ipartestület célja, tevékenysége 

 
- Kiemelt figyelem fordítása a szakmai utánpótlás nevelésére. A rendelkezésére álló minden 

eszközzel történő támogatása, kőfaragó és műkőkészítő szakma népszerűsítése. A 
pályaválasztás előtt álló fiatalok körében kőfaragó és műkőkészítő szakma a 
népszerűsítése.  

 
- Kézművesség ápolása és fejlesztése. Kézműves szakmánk kihalásának megakadályozása. 
 
- A természetes kő anyagok előtérbe helyezése az építészek, beruházók és a magán 

felhasználok körében.  
 
- Koordinálja a kőiparban működő vállalkozókat, a szakma jó hírnevének megőrzése 

érdekében tagjait a minőségi munkára ösztönzi.  
 
- Nemzetközi kapcsolat fenntartása, az európai szakmai szervezetek munkájában való 

részvétel. A tanulók külföldi csereprogramjainak támogatása. Elősegíteni a magyar 
fiatalok nemzetközi fesztiválokon és versenyeken eredményes szereplésüket. 

 
- Hazai és nemzetközi alkotótáborok szervezése. 
 
- Nemzetközi szövetségekben és fórumokon a magyar kőipari szakemberek érdekeinek 

képviselete.  
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- A szakma anyag-, eszköz-, gépellátási helyzetének javítása, szorosabb kapcsolat, 

együttműködés kiépítése a gazdálkodó egységekkel. 
 
- Új szakmai elképzelések, eljárások ismertetése, hazai és külföldi tapasztalatcserék 

elősegítése, biztosítása érdekében konferenciák és előadások szervezése. Részvétel a 
szakmai képzés szervezésében, a mestervizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásában, 
megfelelő szakmai színvonalának biztosítása.   

 
- A szakmát érintő általános és speciális jogszabályok, szabványok előzetes véleményezése. 
 
- A szakmára vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülésének figyelemmel kisérése, 

szükség esetén az illetékes szerveknél kezdeményezni azok korszerűsítését, illetve 
módosítását. 

 
- A szakmát érintő hazai és külföldi szakirodalom összegyűjtése, figyelemmel kisérése, a 

lehetőségekhez képest fejlesztése, rendszerezése. 
 
- Szakmai hagyományok ápolása, relikviák összegyűjtése, közkincsre bocsátása. Idős 

rokkant, rászoruló tagtársakkal történő szervezett törődés. 
 
- Hazai és külföldi szakkiállításokon való részvétel.  
 
- Külföldi tanulmányutak és vásárlátogatások szervezése.  
 
- Szorosabb együttműködés kialakítása a szakmával kapcsolatban álló hatóságokkal, 

szervekkel. 
 
-  Közvetlen kapcsolat és együttműködés kialakítása a szakma fejlődését elősegítő 

szervezetekkel és oktatási intézményekkel. 
 
- A szakmai érdekeket sértő tevékenység és magatartás elleni fellépés. 
 

III. 
Az Ipartestület működésére vonatkozó általános szabályok 

 
- Az Ipartestület az - egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvén (a továbbiakban:Ectv.) 2 § 22. 
pontjában rögzített- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
IV. 

Vagyoni hozzájárulás 
 

- Az Ipartestület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj minimumok  
mértékét, a befizetés határidejét és módját a taggyűlés határozza meg. A tagdíj befizetése évente 
két részletben történhet. Befizetési határidők: március 15 és szeptember 15. 

 
- Újonnan belépő rendes tag a taggyűlés által meghatározott éves minimum tagdíjat egy összegben 

köteles kifizetni.  Az így keletkezett tagdíj túlfizetések a következő évben jóváírásra kerülnek. Ezt 
követően tagdíjfizetési kötelezettségének a taggyűlés által meghatározott általános szabályok 
szerint tesz eleget. 
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V. 
A tagság 

 
- Az Ipartestület rendes tagja lehet minden egyéni és társas vállalkozó, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, az ipartestülethez tartozó szakmákat tömörítő, 
nyilvántartásba vett regionális, országos vagy nemzetközi szervezet, aki az Ipartestület 
célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván 
venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és tagsági díjat fizet. 

 
VI.  

A tagsági jogviszony keletkezése  
 

A., A tagsági viszony alapja az önkéntesség. Az alapítok értelemszerűen azonnali tagjai az 
Ipartestületnek. 
További tagok tagfelvétellel lehetnek az Ipartestület tagjai. A tagokról (bármely tagsági forma 
esetében) és rendes tagok esetében a tagdíj fizetésről nyilvántartást kell vezetni. A tag 
(bármely tagsági forma esetében) más szövetségnek, testületnek is tagja lehet. A tagok 
(bármely tagsági forma esetében) jogaikat taggyűlésen személyesen, vagy a testületekbe 
választott képviselők útján gyakorolják. 
A rendes/pártoló tagok felvételéről, tagfelvételről az Ipartestület Elnöksége dönt. A 
rendes/pártoló tag belépési nyilatkozatát az elnökség részére (annak bármely tisztségviselője részére) 
vagy a jegyzőhöz kell benyújtania, aki továbbítja az elnökségnek. Az elnökség a benyújtást követő 
elnökségi ülésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak 
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt 
kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 
B.,Pártoló tag lehet, bármely bel-és külföldi  nagykorú természetes, vagy jogi személy, 

szervezet, aki azt az Ipartestület elnökségétől kéri. Ifjúsági pártoló tag lehet 14-35 éves korig, 
tanuló és természetes személy. A pártoló tag, ifjúsági pártoló tag, vagy képviselője az 
Ipartestületben tisztséget nem viselhet, tisztségre nem választható, azonban a Taggyűléseken 
tanácskozási joggal részt vehet. A pártoló tag pártolói tagdíj fizetésére nem kötelezett. A 
pártoló tag az Ipartestület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt. 
Költségvetési szerv pártoló tag nem lehet. 
 

C.,Tiszteletbeli örökös tag: Az ipartestület – bármely tagjának előterjesztésére- tiszteletbeli 
tagjává fogadhatja azt a természetes személyt, aki az Ipartestület  érdekében kiemelkedő 
tevékenységet fejtett ki. A tiszteletbeli örökös taggá választásról a taggyűlés dönt az általános 
határozathozatali rend szerint.  
A tiszteletbeli örökös tag az Ipartestületben tisztséget nem viselhet, tisztségre nem 
választható, azonban a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. Tagdíj fizetésre nem 
kötelezhető. 

 
D., Tiszteletbeli örökös elnök Az Ipartestület Taggyűlése – az elnökség- előterjesztésére azt a 

természetes személyt választhatja meg, tiszteltbeli örökös elnöknek, aki legalább 10 évig az 
ipartestületi elnöki pozíciót betöltötte és kiemelkedő, példaértékű és önzetlen munkájával a 
tagság érdekeit szolgálta. A mindenkori tiszteletbeli örökös elnököt az Elnökségben és a 
Taggyűlésen tanácskozási jog illeti meg. A tiszteletbeli örökös elnök az ipartestületben 
tisztséget nem viselhet, tisztségre nem választható. Tagdíj fizetésre nem kötelezhető. 
A tiszteletbeli örökös elnököt az elnökség egyes jószolgálati, érdekképviseleti vagy lobbi 
tevékenységre felkérheti. 
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VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
- A rendes/pártoló tag vállalkozásának, szakmai tevékenységének megszűnésével 
 
- Kilépéssel: (bármely tagsági forma esetén), melyet írásban indoklás nélkül kell bejelenteni 

az ipartestület elnökségének (bármely tisztségviselőnek) vagy a jegyzőnek. A tagsági 
viszony az írásbeli bejelentés elnökséghez benyújtásával egyidejűleg szűnik meg. 

 
- Törléssel: Amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének – felszólítás ellenére- 

nem tesz eleget, ha egy éven keresztül elmaradt az éves tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor törölhető, ha a legalább egy éves 
mulasztást követően az elnökség (vagy az elnökség által megbízott jegyző) írásban – 
póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő 
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

 
- A tag kizárásával (bármely tagsági forma esetén) Az elnökség kizárhatja a tagot, aki 

jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy taggyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten megsérti, sértő magatartást tanúsít, különösen, ha az ipartestület működését 
veszélyezteti, magatartása sérti a szervezet tevékenységét és jó hírét. A kizárást a jegyző, 
bármely ipartestületi tag vagy szerv kezdeményezheti az Elnökségnél. A kizárásra 
vonatkozó indítványt az elnökségnél kell bejelenteni, amely azt a soron következő ülésén 
köteles megtárgyalni. A rendes tag tagdíjhátralék miatt csak akkor zárható ki, ha az 
elnökség azt megelőzően írásban igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék 
megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagnak a kizárásról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését az 
elnökség előtt szóban, vagy írásban előadja. A tag kizárását kimondó határozatott írásba 
kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való 
tájékoztatást. Az elnökség kizárást elrendelő határozatát igazolható módon, lehetőség 
szerint a jelenlévő érintettel nyomban, de legkésőbb a határozat meghozatalától számított 
15 napon belül (a kizárt tag részére tértivevényes postai küldemény útján) közölnie kell a 
taggal. A tagsági jogviszony ebben az esetben a kizárásról szóló határozat taggal történő 
közlésének napján (ha a tag nincs jelen, akkor a részére küldött tértivevényes postai 
küldemény átvételének napján) szűnik meg. A kizárást kimondó határozat ellen a 
Taggyűléshez lehet fordulni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 
- A tagsági jogviszony taggyűlés általi felmondással (bármely tagsági forma esetében): ha a 

tag a tagsági viszony létesítéséhez szükséges feltételeknek időközben nem felel meg, a 
taggyűlés a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja. 

 
- (Bármely tagsági forma esetében) tag halálával, jogi személy és egyéb szervezet tag 

jogutód nélküli megszűnésével, vagy az ipartestület megszűnésével. 
 

VIII. 
A tagok jogai 

 
- Az Ipartestület rendes tagja jogosult: 
- az egyesület tevékenységében részt venni 
- az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
- a taggyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a taggyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, a taggyűlés 
napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni 
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- az egyesület irataiba betekintetni 
- arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
- tag kizárását kezdeményezheti az elnökségnél és tagsági jogviszony felmondását 

kezdeményezheti a taggyűlésnél,  
az ipartestület tagja, vezető tisztségviselője (elnökségi tagja), jegyzője és felügyelő és 
etikai bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és az ipartestület szervei (taggyűlés, 
elnökség, felügyelő és etikai bizottság) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha 
a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül 
helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az 
ipartestület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról 
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 
határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy 
jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat hatályon kívül 
helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A 
bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A 
felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A tag kizárása esetében a 
taggyűlés az első jogorvoslati fórum. 

- Az Ipartestület pártoló/tiszteletbeli örökös tagja és tiszteletbeli örökös elnöke jogosult: Az 
Ipartestület pártoló és tiszteletbeli tagjai a testületi üléseken, rendezvényeken csak 
tanácskozási joggal vesznek részt. Nem választók és nem választhatók. Tagdíj fizetésére 
nem kötelezhetők. 

- Részükre nyújtandó szolgáltatások köréről az Elnökség dönt. 
- Részt vehetnek a gazdasági tevékenységük gyakorlásával összefüggő, szakmai 

ismereteket nyújtó tanfolyamokon, tájékoztatókon, egyéb szakmai rendezvényeken 
bemutatókon. 

- Kedvezményesen igénybe vehetik a szakmai szerveződés által nyújtott szolgáltatásokat. 
- Kiemelkedő gazdasági tevékenységért, szervezeti és közéleti munkájáért kitüntetésben, 

elismerésben részesülhet. 
 

IX.  
Tagok kötelezettségei  

 
Az Ipartestület tagja (bármely tagsági forma esetében): 
a./ Nem veszélyeztetheti az Ipartestület céljának megvalósítását és a szervezet  tevékenységét. 
b./ A rendes tag köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
c./ Köteles az Ipartestület  alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 
előírásait, rendelkezéseit betartani. 
d./ Köteles a lakcímét (székhelyét) annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez 
bejelenteni 
e./ Köteles tevékenységével, magatartásával, szakmai hírnevével az Ipartestület rangját emelni.  
f./ Az Ipartestület céljai és feladatai megvalósításában köteles tevékenyen részt venni. 

 
X. 

Az Ipartestület szervei  
 
- Taggyűlés 
 
- Elnökség: 11 fő, mely áll:  1 elnök 
 4 alelnök 
 6 tag 
- Felügyelő és Etikai Bizottság: 5 fő, mely áll: 1 elnök 
        1 alelnök 
              3 tag 
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Taggyűlés 
 

Az Ipartestület legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, melyen részt vehet az Ipartestület 
minden tagja. A rendes taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell 
összehívni.  Rendkívüli taggyűlést köteles az elnökség összehívni, ha a rendes tagok 1/3-a 
írásban kérik az ok és cél megjelölésével, ha az ipartestület vagyona az esedékes tartozásokat 
nem fedezi, vagy az ipartestület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni, vagy az ipartestület céljainak elérése veszélybe került. Az így összehívott 
taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy az ipartestület megszüntetéséről dönteni. A taggyűlést vagy az 
Elnökséget a felügyelő és etikai bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
taggyűlés és az Elnökség összehívására a felügyelő és etikai bizottság is jogosult. 
A taggyűlés nyilvános. Határozatképes, ha a taggyűlésen a szavazásra jogosult tagság több 
mint fele (50% +1) részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 
kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség 
esetén a meghirdetést követő 1 óra múlva, újra összehívottnak kell tekinteni a taggyűlést, ezt 
azonban az eredeti meghívóban jelezni kell. Ebben az esetben a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes a kitűzött napirendek tárgyában. 
 
Határozathozatalból kizártak köre (a határozat meghozatalakor nem szavazhat): 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az ipartestület  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 az ipartestületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A taggyűlést az elnökség nevében az elnök hívja össze írásban igazolható módon, legalább 8 
nappal az ülés előtt. A taggyűlési meghívó megállapodás szerint elektronikus úton is 
küldhető.  
A taggyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és 
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a taggyűlés határozatképtelensége 
esetére a megismételt taggyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz. 
 
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
A taggyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 
Határozatképesség szempontjából csak a szavazati joggal rendelkező rendes tagokat kell 
számba venni. 
A taggyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke vagy az általa felkért Elnökségi tag, azok 
akadályoztatása esetén bármely egyesületi tag. 
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A taggyűlés jegyzőkönyv-vezetője a levezető elnök javaslatára a taggyűlés által a jelenlévők 
közül megválasztott személy. A jegyzőkönyv hitelesítők a levezető elnök javaslatára a 
taggyűlés által a jelen lévő Egyesületi tagok közül megválasztott legalább kettő személy. 
 
Alapesetben a tagok határozatukat a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással 
hozzák meg, azonban az alapszabály módosításához: a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott  határozata szükséges, míg az ipartestület céljának módosításához és az 
ipartestület megszűnéséről szóló taggyűlési döntéshez: a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
A taggyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvezető és az 
ipartestület két erre kijelölt tagja, mint jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A taggyűlés 
döntéseit határozatba foglalja, amely határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. A 
taggyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban, nyomban kihirdeti. 
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések: 
- Az Alapszabály elfogadása és módosítása 
 
- Az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, esetleges 

díjazásuk megállapítása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 éves ciklusra. A 
Taggyűlés szavazásra jogosult tagjai – a választás megkezdése előtt – kezdeményezhetik a 
titkos szavazással történő választást. Ezen indítvány felett a szavazásra jogosultak nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

 
- Az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjainak visszahívása. 
 
- Tiszteletbeli  örökös tag választása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel. 
 
- Tiszteletbeli örökös elnök választása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel. 
 
- Az Ipartestület más szervezetekkel való egyesülésének, megszűnésének és szétválásának 

elhatározása és kimondása. 
 
- Az Ipartestület feloszlásának kimondása. 
 
- Regionális szervezet, illetve tagozat létrehozása. 
 
- Az Elnökség által hozott határozatok ellen benyújtott észrevételek elbírálása.  
 
- Az Elnökség kizárást kimondó határozata elleni fellebbezések elbírálása. 
 
- Az éves költségvetésről szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, meghatározása, 

módosítása. 
 
- Dönt az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság beszámolójának elfogadásáról. 
 
- Dönt a tagok tagsági díjának mértékéről. 
 
- Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az ipartestület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelő és etikai bizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt. 

- A jelenlegi és korábbi ipartestületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő és etikai 
bizottsági tagok vagy más ipartestületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés. 
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- A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  

 
Az Ipartestület Elnöksége 

 
Az Alapszabály és a taggyűlés határozatai alapján irányítja az Ipartestület tevékenységét. 
 
A Taggyűlés tagjai közül választja meg a 11 tagú Elnökséget. 
 
Az Elnökség az ipartestület ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselők. Az Elnökség 
tagjai maguk közül egy Elnököt és négy Alelnököt választanak. Elnökség, illetve egyes tagjai 
újra választhatók. Ez azonban nem korlátozza a Taggyűlés azon jogát, hogy az Elnökség 
tagjait külön-külön, vagy együttesen visszahívhassa.  
 
- Dönt a tagok tagsági díjának mértékéről. 
- Kinevezi az ipartestület jegyzőjét és meghatározza annak feladatait. Az elnök javaslata     

alapján dönt a jegyző munkabérérről és egyéb díjazásairól. 
Az elnök személyén keresztül munkáltatói jogokat és kötelességeket gyakorol a jegyző 
személye felett.  

- Beszámol a két taggyűlés között végzett munkáról, a gazdálkodásról- 
- Meghatározza a tagoknak nyújtandó térítéses szolgáltatások körét. 
- Dönt a tagfelvételről és a törléssel, kizárással kapcsolatos kérdésekben. 
- Dönt a tagdíjfizetés rendjéről. 
- Dönt a tagdíjcsökkentési kérelmekről 
- Beszámoltatja az elnököt és a jegyzőt az ügyvitel szerinti gazdálkodás végrehajtásáról. 
- Üléseit szükség szerint, de legalább félévenként egy alkalommal tartja. 
- Határozatképes az ülés akkor, ha a tagok több, mint 50%-a megjelent. 
- Dönt más szervezetekbe történő belépésről. 
- Dönt állandó, illetve ideiglenes munkabizottságok és a tagozatok létrehozásáról, 

megszüntetéséről. 
- az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
- a beszámolók előkészítése és azoknak a taggyűlés elé terjesztése; 
- az éves költségvetés elkészítése és annak a taggyűlés elé terjesztése; 
- az ipartestületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
- az ipartestület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
- a taggyűlés összehívása (az elnök útján), a tagság és az ipartestület szerveinek értesítése; 
- a taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
- részvétel a taggyűlésen és válaszadás az ipartestülettel kapcsolatos kérdésekre; 
- a tagság nyilvántartása; 
- az ipartestület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
- az ipartestület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
- az ipartestületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele 
 
Elnökségi ülések nyíltak, tanácskozási joggal bármelyik tag részt vehet rajta. 
 
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazás utáni 
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az elnökségi ülések állandó meghívottja tanácskozási 
joggal a tiszteletbeli örökös elnök. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt  
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kiküldött meghívóval, írásban hívja össze. Az elnökségi meghívó megállapodás szerint 
elektronikus úton is küldhető. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület 
nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. 
Az elnökségi ülést össze kell hívni akkor is, ha a Felügyelő és Etikai Bizottság erre javaslatot 
tesz, a cél megjelölésével. 
 
Az elnökség határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a 
szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok közül legalább 6 fő jelen van.  
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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 az egyesületnek nem tagja; 
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
Az elnökségi tagság megszűnik:  
- a megbízás időtartamának lejártával; 
- visszahívással: az ipartestület tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. 
- lemondással: az elnökség tagja megbízatásáról az ipartestülethez címzett, az ipartestület 
bármely másik elnökségi tagjához vagy a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat.(Ha az ipartestület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi 
tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
60. napon válik hatályossá.) 
- az elnökségi tag halálával; 
- az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
- az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
Az elnökség tagjai a Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:22.§.-ában meghatározott 
követelményeknek megfelelnek, illetve az ott meghatározott kizáró okok velük szemben nem 
állnak fenn, vagyis mindannyian nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álltak és most sem állnak és bűncselekmény 
elkövetése miatt szabadságvesztés büntetésre egyiküket sem ítélték. A tisztségviselők 
tudomásul veszik, hogy az Elnökségben vállalt tisztségükkel kapcsolatos feladataikat 
személyesen kötelesek ellátni. 
 
Az elnökség tevékenységéről beszámolót készít a Taggyűlésnek.  
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülésen megválasztott 
jegyzőkönyvezető és két hitelesítő ír alá. Az elnökség döntéseit határozatba foglalja, amely 
határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. 
 
Az elnök és az alelnök(ök) hatásköre: az elnök, illetve az általa megbízott alelnök két 
elnökségi ülés között irányítja az Ipartestület munkáját. Képviseli az Ipartestületet. 
Szervezi a kapcsolatfelvételt gazdasági egységekkel. Két ülés között ellátja mindazokat a 
feladatokat, amelyek nem tartoznak kizárólagosan a taggyűlés, illetve az elnökség 
hatáskörébe. 
 
 
 
 



 10
 
 

Felügyelő és Etikai Bizottság hatásköre: 
 
A Felügyelő és Etikai Bizottság figyelemmel kíséri az Ipartestület Alapszabály szerinti 
működését, ellenőrzi a költségvetés szerinti gazdálkodását, megállapításairól, illetve 
tapasztalatairól az elnökséget tájékoztatja, a taggyűlésnek, végzett munkájáról jelentést készít. 
A Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke állandó részvevője az elnökségi ülésnek. Távolléte 
esetén az általa megbízott Felügyelő és Etikai Bizottsági tag lehet a Felügyelő és Etikai 
Bizottság képviseletében jelen. 
  
A Felügyelő és Etikai Bizottság tagjai a Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:22.§.-ában, valamint 
3:26.§.-ában meghatározott követelményeknek megfelelnek, illetve az ott meghatározott 
kizáró okok velük szemben nem állnak fenn, vagyis nagykorú, cselekvőképes magyar 
állampolgárok, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állnak és bűncselekmény elkövetése 
miatt szabadságvesztés büntetésre nem ítélték őket. A tisztségviselők kijelentik továbbá, hogy 
sem ők, sem a Ptk. 8:1.§. (1) 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozójuk az ipartestület 
Elnökségének nem tagjai. Tudomásul veszi, hogy a Felügyelő és Etikai Bizottság munkájában 
feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 
  
A rendkívüli közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő és Etikai Bizottság indítványára - 
annak megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelő és Etikai 
Bizottság is jogosult. 
 
A Felügyelő és Etikai Bizottság feladata az ipartestületi szervek, valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és az ipartestületi határozatok végrehajtásának, betartásának  ellenőrzése. 
 
A Felügyelő és Etikai Bizottsági tagság megszűnésére az Elnökségi tagi megbízatás 
megszűnésére  vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő és Etikai 
Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület Elnökségének tagjához intézi. 
A Felügyelő és Etikai Bizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni. Az ipartestület irataiba, 
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az elnökség tagjától és az ipartestület 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az ipartestület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- 
és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 
Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelő és Etikai Bizottsági tagok az 
ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az 
ipartestületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 
szerint felelnek az ipartestülettel szemben. 
 
A Taggyűlés tagjai közül választja meg az öttagú Bizottságot. Tagjai nem viselhetnek más 
tisztséget az Ipartestületben és nem lehetnek az Ipartestület alkalmazottai. A Bizottság tagjai 
maguk közül egy Elnököt és egy Alelnököt választanak.  
 
A Bizottság, illetve egyes tagjai újraválaszthatók. Ez azonban nem korlátozza a Taggyűlés 
azon jogait, hogy a Bizottság tagjait külön-külön, vagy együttesen visszahívhassa.  
 
A Felügyelő és Etikai Bizottság beszámolási kötelezettséggel csak a taggyűlésnek tartozik. 
A bizottságot az elnök vezeti, üléseit szükség szerint tartja. 
Elkészíti az Ipartestület Etikai Szabályzatát. 
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XI. 
Egyéb rendelkezések 

 
Az ipartestületi vagyon alapját a rendes tagok által fizetett tagdíj, és tagdíj felajánlások 
képezik.  
Az ipartestület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen 
tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, céljait nem 
veszélyeztetve kiegészítő jelleggel végezhet. Az ipartestület csak az Ectv. 2. §. 7., 10 és 11. 
pontjaival összhangban végezhet ilyen tevékenységeket. 
Az adománygyűjtésre és a nyilvántartási szabályokra az Ectv. 24-26.§-ában, a könyvvezetésre 
és a beszámolás rendjének szabályozásárra pedig a 27-30.§-ában foglaltakat kell irányadónak 
tekinteni. 
 
Az ipartestület az alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem 
alapítható.  Az ipartestület az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet 
(alapcél szerinti tevékenység) folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az ipartestület vagyonát az Ectv. 17. § (3) 
bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 
Az ipartestület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A 
taggyűlés feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése. 
 
Az Ipartestület bevételei elsősorban az alábbi forrásokból származhatnak: 
- Tagdíj (természetes és jogi személyek ) 

Az Ipartestület céljait szolgáló hazai és külföldi adományok, támogatások, önkéntes tagdíj 
felajánlások. Rendezvények, kiállítások, konferenciák, szakmai utak bemutatók 
rendezéséből és szervezéséből, valamint kereskedelmi szolgáltatási tevékenység 
bevételeiből. 

- Különböző szervek, szervezetek és gazdálkodó egységek támogatásából 
- Hazai és külföldi pályázati források 
 
Az Ipartestület éves költségvetés alapján – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
gazdálkodik. Gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása végett, azokat nem 
veszélyeztetve másodlagosan végezhet. 
 
Az Ipartestület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az ipartestület alapítója, tagja - a vagyoni 
hozzájárulásának (tagdíjának) megfizetésén túl – az ipartestület tartozásaiért saját vagyonával 
nem felel. 

XII. 
Az Ipartestület megszűnése 

 
Ha az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványára a bíróság feloszlatja.  
 
Az Ipartestület jogutódlással szűnik meg: 
Ipartestület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét.  
  
Az Ipartestület jogutód nélkül szűnik meg, ha: 
 a) az Ipartestület megvalósította célját vagy az Ipartestület céljának 
 megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
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b) az Ipartestület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 
 c) a tagok kimondják megszűnését; vagy 
 d) az arra jogosult szerv megszünteti 
 feltéve, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 
 eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
 
- Az Ipartestület szétválása, egyesülése, vagy megszűnése esetén az Ipartestület vagyonának 

felhasználásáról, annak arányáról a hitelezők kielégítése után  az ipartestületi taggyűlés 
dönt. 

Az Ipartestület megszűnésének részletes szabályaira a Ptk. és az Ectv. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.  

 
XIII. 

Záró rendelkezés 
 

- Az Ipartestület működése felett az Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség, ügyészség 
a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha a működés 
törvényessége másképp nem biztosítható az ügyészség bírósághoz fordulhat. 

 
Az Ipartestület működésével kapcsolatosan az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. (2013. évi V. törvény), az Ectv. (2011. évi CLXXV. törvény), a Cnytv. (2011. évi 
CLXXXI. törvény), valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok alkalmazása az 
irányadó. 
 
Záradék: Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. március 05-én megtartott Taggyűlésen a 
7/2016.03.05. számú határozattal elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 
 
Budapest, 2016. március 5. napján 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Kampfl János elnök 

 


