EGYESÜLET nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0007536

MAGYAR TUDOMÁNYOS- TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK
SZÖVETSÉGE
(EGYESÜLET)
ALAPSZABÁLYA

1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.

1.) Neve: Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége

Rövidített neve

: MATTIP

Nemzetközi neve

: Hungarian Association of Science and Technology Parks

2.) Székhelye

: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 26. W2.

3.) Működési területe

: Magyarország

4.) Alapítás éve: 1997.

2. §.
1.) Emblémája
Pecsétje

2.) Zászlaja

: MATTIP
: MA TTIP Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1082 Budapest, Kisfaludy u. 26. II/2.
: Kék MATTIP embléma fehér mezőben

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, ELNEVEZÉSE

ÉS FELADATAI

Az egyesület célja és elnevezése

3. §.
1.) A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége magyar ipari parkok
létrehozását, működtetését előmozdító, tevékenységüket összehangoló, fejlesztésüket és
munkájukat segítő és támogató, érdekeiket képviselő civil szervezet, amely a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: .Ptk"), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik.
2.) Mivel Szövetséget csak már bejegyzett társadalmi szervezetek hozhatnak létre, és annak
rendes tagjai továbbra is csak ilyen szervek lehetnek, a tagok hangsúlyozzák, hogy ez a
szervezet nem a CiviltvA.§. (3) bekezdése szerinti Szövetség.
Az egyesületet létrehozók ragaszkodnak a szervezet nevében a Szövetség szó viseléséhez,
ezért a szervezet csak nevében Szövetség. A Szövetség elnevezéshez azért ragaszkodnak a
tagok, mert ez a szó fejezi ki legjobban azon emberek és szervezetek összefogását, akik a
Tudományos- Technológiai és Ipari Parkokat akarnak létrehozni.
3.) Az egyesület fő tevékenysége:
Szakmai érdekképviselet (TEÁOR 9412)
4.) Az egyesület tagjain kívüli mások is részesülhetnek az egyesület szolgáltatásaiból.
Az egyesület feladatai

4. §.
A tudományos, technológiai és ipari parkok megvalósításában érdekelt önkormányzatok,
gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek szakmai összefogása és érdekképviselete.
2.) A tudományos,
technológiai
és ipari parkok megvalósításának
folyamatában
segítségnyújtás.
3.) Információs rendszer kialakítása és a tagok folyamatos tájékoztatása (TEÁOR 5814).
4.) Tanácsadás tudományos, technológiai és ipari parkok létrehozására, működtetésére, az
igénybe vehető, illetve pályázat útján elnyerhető központi és EU. preferenciákra és
támogatásokra (TEÁOR 7490).
5.) Rumán szolgáltatások: oktatási programok kidolgozása, részvétel, képzések, átképzések
szervezésében, különös tekintettel a tudományos, technológiai és ipari parkok
menedzsmentjének képzésére (TEÁOR 8559).
6.) Kapcsolatok kiépítése, kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel.
7.) Tudományos, technológiai és ipari parkok létesítéséhez, infrastrukturális fejlesztéshez és
működtetéshez szükséges források koordinációja.
8.) Részvétel a potenciális befektetők tájékoztatásában.
9.) Érdekérvényesítés a kormányzati és regionális szervek felé.
10.) Public relation és marketing tevékenység.
1].) Részvétel konferenciák szervezésében (TEÁOR 8230).
12.) Tagok közötti együttműködés elősegítése.
13.) A tudományos, technológiai és ipari parkok és a tudományos - kutató műhelyek közötti
kapcsolat kiépítése.
1.)
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Mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint érdekképviseleti szervezeteinek
bekapcsolása a tudományos, technológiai és ipari parkok fejlesztési programba.
15.) Jogszabályok
megalkotásának és a közigazgatási intézkedések megtételének
kezdeményezése.
16.) Véleménynyilvánítás a tudományos, technológiai és ipari parkokat érintő jogszabályok
előkészítése során.
17.) Minden olyan egyéb törvényesen megengedett tevékenység, amely az alapszabályban
ismertetett célt szolgálja.
14.)

111.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
Az egyesület tagjai

5. §.
1.) Az egyesület tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:
a)
b)
c)
d)
e)

alapító tagok,
rendes tagok,
pártoló tagok,
tiszteletbeli elnök,
tiszteletbeli tagok.

ad a.) Az egyesület alapító tagjai azok, akik részt vettek az egyesület alakuló
közgyűlésén 1997. február 12-én, elfogadták és aláírták az Alapszabályt és
befizették a tagsági díjat.
ad b.) Az egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, belföldi és
külföldi egyaránt, aki tudományos, technológiai és ipari park létesítésében érintett:
• önkormányzatok
• vállalkozók
• szervezetek (vállalkozói és tudományos szövetségek, egyesületek,
alapítványok, kamarák stb.)
• magánszemélyek
feltéve, hogy az egyesület Alapszabályát elfogadja, az egyesületet
tevékenységévei erkölcsileg, illetőleg - ha az Alapszabály úgy rendelkezik anyagilag támogatja, és a tagdíjat Imegállapodás szerinti hozzájárulást I
megfizeti.

ad c.) Az egyesület pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, aki I amely I az
egyesület célkitűzéseit erkölcsileg támogatja.
ad d-e.) Az egyesület tiszteletbeli elnökeinek és tagjainak azok a személyek
választhatók, akik kimagasló tevékenységükkel az egyesület célkitűzéseit elsősorban
erkölcsileg támogatják.
A jogi személyt a bejegyzett képviselője képviselheti. A képviselő adhat eseti
meghatalmazást - indokolt esetben - a képviselet helyettesítésére.
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A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

6.§.
1.) Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
2.) Az egyesületi tagság felvétellel (tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli tagok esetében
választással) keletkezik, és
a) az alapító tagok, a rendes tagok, valamint a pártoló tagok esetében kilépéssel,
kizárással, törléssel,
b) a tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással,
valamint törléssei
szűnik meg.
3.) A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökségénéllehet benyújtani.
4.) A tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz, legalább két tag ajánlása alapján. Az
egyesület éves rendes közgyűlése a felvételt jóváhagyólag tudomásul veszi, vagy
megtagadás esetén a felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez lehet
fellebbezni, amely fellebbezést a következő rendes közgyűlé sén tárgyalni köteles.
5.) Az egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartást kell vezetni.
6.) Az egyesület alapító és rendes tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetnek.
7.) A tagdíj meg nem fizetése esetén, ha az esedékességtől számított 6 hónapon belül a tag a
tagdíjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, az elnökség a tagot törölheti a szövetség
tagjainak sorából.
8.) A tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli tagok megválasztása az egyesület közgyűlésének
hatáskörébe tartozik.
9.) Az egyesület tagjai az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott évi tagdíjat /
hozzájárulást / fizetnek.
10.)
Az egyesületből való kilépést legkésőbb a folyó év december 31~ig írásban kell
közölni az egyesület elnökével. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején
keletkezett kötelezettségei alól, de megszűnik a tagságból eredő jogok iránti igénye.
ll.)
Törléssei szűnik meg a tagság a magánszemély tag halálával, a jogi személyiséggel
rendelkező tag jogutód nélküli megszűnéséveI.
12.)
Az egyesületből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
büntetésként lehet alkalmazni. A kizárásra az etikai bizottság tehet javaslatot, de a
kizárásról a közgyűlés dönt. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a 10.) bekezdés
megfelelően irányadó.
13.)
Kizárható az a tag, aki magatartásával, vagy tevékenységévei az egyesület céljaival,
szellemiségével össze nem egyeztetethető magatartást tanúsít, illetve azok megvalósítását
veszélyezteti.
14.)
Fenti
tagi kötelezettség
kisebb
fokú megszegése
esetén
a közgyűlés
jogkövetkezményként írásbeli figyelmeztetést is alkalmazhat.
15.)
A jogkövetkezményt alkalmazó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; kizárás esetén az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell. A határozat meghozatala előtt az érintett tagot
meg kell hallgatni, illetve lehetőséget kell adni arra, hogy a védekezése alapjául szolgáló
tényeket és körülményeket előadhassa, kivéve, ha az eset összes körülményére tekintettel
ez nem várható el, erre a körülményre a jogkövetkezményt megállapító határozatban
utalni kell.
16.)
Az Egyesület valamely szervének határozatát bármely tag - a tudomására jutástói
számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadhatja, de legfeljebb a határozat
meghozatalától számított egy éven belül.
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IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az alapító tagok jogai és kötelezettségei

7. §.
1.) Az egyesület alapító tagjának jogai:
Az alapító tagok jogai megegyeznek a rendes tagokjogaival.
2.) Az egyesület alapító tagjának kötelezettségei:
Az alapító tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok kötelezettségeivel.

A rendes tagok jogai és kötelezettségei

7. §.
A tag tagsági jogait személyesen és írásbeli meghatalmazás alapján képviselője útján is
gyakorolhatja, és kötelezettségeiket is így teljesíthetik.
1.) Az egyesület rendes tagjának jogai:
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b) részt vehet az egyesületi közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) választhat és választható az egyesület szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
e) ajánlásokat tehet az egyesületet, az egyesület szerveit érintő kérdések
megtárgyalására,
f) részesülhet az egyesület által nyújtott szakmai szolgáltatásokban.
2.) Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a) a tudományos, technológiai és ipari parkok fejlődésének és eredményességének
elősegítése,
b) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület
szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának
biztosítása,
c) az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a tudományos, technológiai és ipari park program népszerűsítése,
e) a tagdíj megfizetése.
A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

8. §.
1.) Az egyesület pártoló tagjának jogai:
a) javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
b) javaslatokat tehet az egyesület, az egyesület szerveit érintő kérdések
megtárgyalására,
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c) bizottsági tagságra választható.
2.) Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület által
hozott határozatoknak a megtartása,
b) a program népszerűsítése, célkitűzéseinek erkölcsi támogatása,

A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei

9. §.
1.) A tiszteletbeli elnökjogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein és a szövetség közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban,
c) javaslatokat
tehet az egyesület, az egyesület szerveit érintő kérdések
megtárgyalására.
2.) A tiszteletbeli elnök kötelezettségei:
a) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület
határozatainak a megtartása,
b) a program népszerűsítése.

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei

10. §.
1.) A tiszteletbeli tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén,
b.) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a közhasznú egyesület, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
c.) javaslatokat tehet a közhasznú egyesület, a közhasznú egyesület szerveit érintő
kérdések megtárgyalására.
2.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) a közhasznú egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a
közhasznú egyesület határozatainak a megtartása,
b) a program népszerűsítése.

v.
AZ EGYESÜLET

SZERVEZETE

10. §.
Az egyesület szervei:
a) az egyesület rendes közgyűlése,
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b)
c)
d)
e)
1)

g)
h)
i)

az egyesület rendkívüli közgyűlése,
az egyesület elnöksége,
az egyesület elnöke,
a Felügyelő Bizottság,
az Etikai Bizottság,
bizottságok,
tisztségviselők,
az egyesület irodája.

VI.
AZ EGYESÜLET RENDES KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása

11. §.
1.) Az egyesület rendes közgyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A
közgyűlés időpontját az egyesület elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell
állapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és abeterjesztett
javaslatokról a rendes tagokat, valamint a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban
értesíteni kell. A rendkívüli közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a kezdeményezheti,
valamint az elnökség. A közgyűlés üléseit székhelyén vagy más erre alkalmas helyen
tartja.
2.) A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek:
a) alapító tagok,
b) rendes tagok.
3.) Az az alapító vagy rendes tag, aki a tárgyévi közgyűlést megelőző évre, felszólítás
ellenére sem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a közgyűlésen tanácskozási joggal
részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, így a határozatképesség szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlés határozatképessége

12. §.
1.) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.
2.) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképessé,
a közgyűlést még azon a napon meg lehet ismételni. Az ismételten összehívott közgyűlés
az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A közgyűlés napirendje

13. §.
1.) A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
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2.) Az egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
a) az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b) az egyesület évi költségvetésének megállapítása,
c) az egyesület alapító és rendes tagjai által beterjesztett javaslatok.
3.) A 2.) bekezdés c.) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni,
ha azokat a közgyűlés időpont ja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az
e határidő után, vagy azaz egyesület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben
tárgyalhatók, ha 2/3-os többség megszavazza a napirendre való kerülést.
4.) A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról írásbeli előterjesztés alapján, nyílt
szavazással határoz, annak elfogadása a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozott
határozatával történik. A határozathozatal előtt a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményét
a tagokkal ismertetni kell, e nélkül a beszámoló szavazásra nem bocsátható.

A közgyűlés hatásköre

14. §.
1.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály módosítása.
Qlaz egyesület megsZŰllésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
e) vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag megválasztása és visszahívása,
díj azásának megállapítása;
d) az éves költségvetés és munkaterv megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyOnI
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
g) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) végelszámoló kijelölése;
j) a tagdíj megállapítása;
k) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
1) nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása;
m) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály a legfőbb
szerv kizárólagos hatáskörébe utal;
n) az egyesület, más szerv hatáskörébe nem utalt szabályzatainak megállapítása:

A közgyűlés határozathozatala

15. §.
1.) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon
és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
2.) A közgyűlésen szavazási kötelezettség áll fenn.

3.) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező
tagok %-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4.) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez valamennyi szavazati joggal rendelkező tag %-es szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
5.) A jelenIévő szavazati joggal rendelkezők %-es többsége szükséges valamely átruházott
hatáskömek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.
6.) A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával titkos szavazást rendelhet el, ha
azt a szavazásra jogosultak legalább 1I3-a indítványozza.
7.) Titkos szavazás esetén felmerülő szavazategyenIőség esetén, amennyiben ismételt
szavazategyenlőség miatt a megismételt szavazás során sem dönthető el a kérdés személyi ügyekben - a kérdést sorshúzással is el lehet dönteni.

A tisztségviselők megválasztása

16. §.
1.) Az egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére az 2011. évi CLXXV.
törvény és a 2013. évi V. törvény az irányadók. Ennek megfelelően:
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt és nem szavazhat az a személy,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület
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 a döntésben személyesen érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződö hátrányos következmények alól
nem mentesült.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástói jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástói eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselő je nem lehet, valamint az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az sem, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közügyektől eltiltott nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője.

2.) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) az elnök,
b) regionális alelnökök,
c) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,
d) az Etikai Bizottság elnöke.
3.) Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés határozott időre, legfeljebb 4 évre választja.
4.) A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt legalább egy hónappal az egyesület
elnöksége jelölő bizottságot hív össze. A jelölő bizottságnak az 1.) bekezdésben
meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke terjeszti a
közgyűlés elé.
5.) A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik,
szavazásra jogosultjainak 1/3-a titkos szavazást indítványoz.

kivéve, ha a közgyűlés

6.) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét
megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta
meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani.
Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt.
A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz
szükséges szavazatot meg nem szerzi.

VII.
AZ EGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE

17. §.
1.) A közgyűlést össze kell hívni:
a) az egyesület elnökségének többségi határozata alapján,
b) ha az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak
megjelölésével írásban kívánja,
c) ha a bíróság elrendeli,
d) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.

1/3-a az ok és cél

2.) Az elnökség 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.
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d. Az 2.) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy
az egyesület megszüntetéséről dönteni.
3.) A közgyűlé st az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől
össze kell hívni.
4.) A rendkívüli közgyűlésre
szabályok az irányadóak.

egyebekben

az egyesület

számított egy hónapon belül

rendes közgyűlésére

vonatkozó

VIn.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre

18. §.
1.) A tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az egyesület elnöksége irányítja. Az
elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az
egyesület más szervének hatáskörébe utalt.
2.) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) az egyesület rendes és rendkívü1i közgyűlésének összehívása,
b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű
működésének
biztosítása és
ellenőrzése,
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
és a végrehajtás
ellenőrzése,
d) az egyesület szervezeti és működési szabályzatára, valamint gazdálkodási
szabályzatára és módosítására javaslattétel,
e) az egyesület működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével,
f) a nemzetközi tevékenység irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
g) az évi költségvetés és a beszámoló közgyűlés elé terjesztése,
h) bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozók kivételével,
i) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása,
illetve felmentése,
j) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása / kinevezése /
és felmentése,
k) a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
1) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör
gyakorlása,
m) a bizottságok elnökei a tagokra javaslatot tesznek az Elnökség részére és azokat az
Elnökség fogadja el,
n) az egyesület adminisztrációs munkáinak ellátására munkatárs alkalmazásának
eldöntése,
o) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály,
illetőleg az egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal.
II

3.) Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem
szereplő, valamint az előirányzottat meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
4.) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlanvagyon
megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági
vállalkozási tevékenység elhatározására, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek
alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.
A szervezet csak másodlagosan végezhet vállalkozási tevékenységet.

Az elnökség tagjai

19. §.
1.) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, Magyarországon

letelepedett,
illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár
lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket
társadalmi megbízatásként látják el.

2.) Az elnökség legalább 3 és legfeljebb 9 tagból áll.
Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) regionális feladatokat koordináló alelnökök,
c) Etikai Bizottság elnöke,
3.) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a szövetség működésével kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a működés sei összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) az egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
f) az elnökség tagjai a meghozott határozatokért felelősséggel tartoznak.
4.) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
5.) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejáratával,
b) visszahívással,
c) elhalálozással,
d) az egyesületből történő kizárással,
e) lemondással.
6.) Az elnökség tagjai:
Hantos Zoltán Károly - elnök
Juhász István
Tóth János
Nagy Gábor
Schmidt Lajos
Szabó Zoltán
Udud Zsolt
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Várbíró Lajos - Etikai Bizottság elnöke

Az elnökség működése

20. §.
1.) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és - az egyesület szervezeti és működési
szabályzatában - az ügyrendjét.
2.) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonként
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok 1/3-a
az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
3.) Az elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak, kivéve, ha adatvédelmi, személyjogi vagy
üzleti okból zárt ülést rendelnek el. Az elnökségi ülések állandó meghívott ja a FB elnöke.
4.) Az elnökség üléseirőljegyzőkönyvet kell felvenni. Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A hozott határozatokról
az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv
megküldésével kell értesíteni.

21. §.
1.) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó napirendről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel
korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős
esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte es etén határozatképes.
miatt elhalasztott elnökségi ülést 3-5 napon belül ismételten össze kell
hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a
jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban
előre tájékoztatták.
A határozatképtelenség

22. §.
1.) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
melyet írásban rögzíteni köteles. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell
ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén ajavaslatot elvetettnek kell tekinteni.
2.) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn, kivéve az indokolt esetet.
3.) Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot:
a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben történő javaslattétel
b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben.
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4.) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot az elnökségi tagok 1/3-ának indítványára.

IX.
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
23. §.
1.) Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét.
2.) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) a közgyűlés, az elnökség összehívása és vezetése,
b) az egyesület képviselete. Az elnök a képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás
alapján, egyes ügycsoportok vonatozásában bármely elnökségi tagra átruházhatja.
c) A bankszámla felett Hantos Zoltán Károly elnök Tóth János és Udud Zsolt
elnökségi tagok valamelyikével együtt jogosult rendelkezni azzal, hogy
bankszámla feletti rendelkezéskor az egyik aláíró mindig az elnök.
d) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
e) az egyesületi testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek
napirendjére,
f) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,
g) kapcsolattartás a tagszervezetekkel,
h) személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira, személyére,
i) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg az egyesület egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe,
j) az egyesület hivatali szervezetének vezetése,
k) munkáltatói jogkör gyakorlása,
1) mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg
a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

3.) Az elnököt távolléte alatt vagyakadályoztatása esetén az elnökség többi tagjának
képviseleti joga valamennyi elnökségi taggal együttes, kivéve a bankszámla feletti
rendelkezési jogot, mely felett a 2.) c) pontban foglaltak kivételével az elnökségi tagok
rendelkezni nem jogosultak.

x.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

24. §.
1.) A közgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére felügyelő
bizottság egy elnököt és két tagot választ.
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2.) A felügyelő bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet. A felügyelő
bizottság nem lehet tagja az egyesülettel munkaviszonyban álló, az egyesületnél gazdasági
feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az
egyesület elnökségének tagjával, illetve az egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó
személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek
egymásnak hozzátartozói.
3.) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
4.) A felügyelő bizottság
elnökségét tájékoztatja.

éves ellenőrzési

terv alapján dolgozik,

melyről az egyesület

5.) A felügyelő bizottság feladata:
a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg I zárszámadás I felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
6.) A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület
gazdálkodás ával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől
tájékoztatást kémi.
7.) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles az
egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi- gazdálkodási
illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
8.) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül - tájékoztatni köteles az egyesület elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot,
vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a
figyelmet.
9.) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül - a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
10.)
Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat
sem vezetett eredményre a felügyelő bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
11.)
A felügyelő bizottság tevékenységéről
beszámolni.
12.)
A felügyelő
alkalmazni.
13.)

bizottság

működésére

a bizottság elnöke a közgyűlésnek

az elnökség

működésének

köteles

szabályait

kell

A felügyelőbizottság tagjai:
Lochmajer József - elnök
15

Mérges István
Andriska Pálné

XI.
AZ ETIKAI BIZOTTSÁG
25. §.
1.) Az Etikai Bizottság (EB) feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az egyesület
fegyelmi szabályzata állapítja meg.
2.) Az Etikai Bizottság élén a bizottság - Közgyűlés által megválasztott - elnöke áll. Az EB
tagjait az Etikai Bizottság elnökének javaslata alapján, esetenként, az elnökség kéri fel. Az
EB tagjai az eljárás alatt állóval érdekviszonyban nem lehetnek.

XII.
BIZOTTSÁGOK
26. §.
1.) Az egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség határozott időre, legfeljebb 4
éves időtartamra választja.
2.) A bizottságok feladatait és hatáskörét
működési szabályzat határozza meg.

az elnökség

által jóváhagyott

3.) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

szervezeti

és

rendelkeznek

4.) A bizottságok üléseit a bizottságok elnökei vezetik. A bizottságok üléseiről az egyesület
elnökét a bizottságok elnökei írásban tájékoztatják.

XIV.
IRODA
28. §.
1.) Az egyesületi feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát,
valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok
hatékony és gazdaságos ellátását.
2.) Az iroda szervezeti felépítését
szabályzata határozza meg.

és feladatait

az egyesület

szervezeti

és működési
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xv.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
29. §.
1.) Az egyesület éves költségvetés alapján dolgozik, gazdálkodik.
2.) Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) tagsági díjak,
b) magán- és jogi személyek támogatásai,
c) alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások,
d) rendezvények bevételei,
e) intézményi háttér működéséből származó bevételek,
f) reklámtevékenységből származó bevételek,
g) állami támogatás,
h) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
i) egyéb bevételek,
j) az önkormányzatok támogatása,
k) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban. vagy közgyűlési
határozatban megállapított díjak,
1) nemzetközi szervezetektől származó részesedés.
3.) Az egyesület vagyona:
a) / készpénz / bankbetét, folyószámlán lévő összeg,
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan - és ingó vagyon.
4.) Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az
egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját
vagyonukkal nem felelnek.
5.) Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az egyesület gazdálkodási szabályzata
határozza meg és a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabály.
6.) Az egyesület:
• Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet;
• gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja a
létesítő okiratban foglalt tevékenységre;
• befektetési tevékenységét a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.

XVI.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
30. §.
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1.) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
- a megszűnését a közgyűlés kimondja;
- az arra jogosult szerv meg szünteti;
- az egyesület célja megvalósult, vagy annak megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg;
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt feltéve mindegyik
esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
2.) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
3.) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a nyilvántartó
bíróság jogszabályban
meghatározott
szervezetnek juttatja, tekintettel arra, hogy jelen Alapszabály az egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött konkrét közhasznú szervezetre
vonatkozó kijelölést nem tartalmaz.

VII.
zÁRó RENDELKEZÉSEK
31. §.
Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az egyesületben folytatott tevékenységgel
összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak
bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet az egyesület Etikai Bizottsága nem
tárgyalta.

32. §.
Az egyesület Alapszabályában,
illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az
egyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező.

33. §.
Határozatok és nyilvánosság:
•

•
•
•
•

a testületi szervek döntéseit az egyesület ügyintéző szerve nyilvántart ja a határozatok
tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és
ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét;
az elnök gondoskodik az egyesület döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon;
a testületi szervek döntéseiről az egyesület a honlapján tájékoztatja a tagokat, kizárólag a
tagok számára hozzáférhető módon;
az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bármely tag betekinthet, az
egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban;
az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
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34. §.
Az a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak az irányadók. Nem lehet az egyesület vezető
tisztségviselője, aki a Ptk. 3:22. §-ában foglalt, a vezető tisztségviselővel szembeni
követelményeknek nem felel meg, illetőleg akivel szemben az ott megfogalmazott kizáró
okok fennállnak.
1.) Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az
egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2.) Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
3.) Az egyesület határozatlan időre jött létre.
4.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít.

ZÁRADÉK
Hantos Zoltán Károly, a Szövetség elnökeként, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 38. § (2)
bekezdésévei összhangban igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen,
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar Tudományos- Technológiai
és Ipari Parkok Szövetsége egyesület közgyűlése 2017. május 24-én elfogadta.
Budapest, 2017. május 24.
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1. SZ. MELLÉKLET
A MA TTIP Szövetsége évi tagdíjmértéke

1. A szövetség alapító és rendes tagjai által fizetendő tagdíj mértéke önkéntes, de
1.1 Jogi személyiséggel rendelkező tag esetében minimum 80.000,- Ft.
1.2 Jogi személyiség nélküli tag esetében minimum 10.000,- Ft

Az éves tagdíj naptári évre szól, és mértéke nem függ a belépés időpontjától.
A tagdíj az ÁFA Törvény 85. §-a alapján ÁFA mentes.
A tagdíjról a szövetség számlát bocsát ki.

2. A szövetség pártoló tagjai, tiszteletbeli
tagdíjat.

elnöke és tiszteletbeli

tagjai nem fizetnek

Jelen Mellékletet a MATTIP 2017. május 24-Í közgyűlése megerősítette .
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