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A   BALATONFÜREDI  SZOLGÁLTATÓ 
 

IPARTESTÜLET 
 

ALAPSZABÁLYA 
20171 

 

1990. évben Balatonfüred  önálló  iparosai  az  1989. évi II. tv.  rendelkezéseit szem  előtt tartva, a    nagy   

múltra   visszatekintő  iparos   hagyományok    szellemében, érdekeik  érvényesítése és tényleges 

önkormányzatuk kialakítása  érdekében   I p a r t e s t ü l e t  létrehozását  határozták  el. 

 

 

I. 
 

Általános  rendelkezések 

 

1. § 

 

/1/    Az ipartestület neve: Balatonfüredi2 Szolgáltató Ipartestület. 

 

/2/    Az ipartestület rövidített neve:   SZIT 

 

/3/    A  SZIT védjegy   ( cégér )    :  Fehér alapon , világos  kék  pajzsban levő egyik füredi köztéri 

szobor egy  figuráját,  "a révész"-t  ábrázolja.     A háttérben a füredi Balaton panorámával. Felirat: 

Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület  - 1990 - 

 

2. § 

 

Az ipartestület székhelye: 8230 Balatonfüred, Csákányi u.7.3 

 

3. § 

 

/1/ Az ipartestület az 1895-ben alapított és 1949-ben erőszakkal jogellenesen megszüntetett 

"Balatonfüredi   Iparoskör" jogutódja és tevékenységének folytatója. 

 

/2/    A SZIT a politikai pártoktól és  áramlatoktól függetlenül működő munkaadói, gazdasági - szakmai 

érdekképviseletet ellátó helyi társadalmi szervezet.  Céljai és feladata megvalósítása érdekében 

együttműködik más szervezetekkel. 

 

4. § 

 

Az ipartestület önálló jogi személy, amely a 2011. évi CLXXV. Törvény által előírt elfogadott 

Alapszabály szerint működik. Tevékenységét ideológiai befolyásoktól mentesen végzi, 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 
                                                           
1   2017-ben módosítva a Veszprémi Törvényszék  8.Pk.60.163/1990/27. számú  végzése alapján 3./2017/VIII.18./KGy.sz. hat. elfogadásával 
2 Balatonfüred névhasznalati engedélye: 194./2016./VI.23./ önk. sz. határozat. 
3 Mahlerné Csángó Mária Éva és Mahler Wolfgang Otto háztulajdonosok  tulajdonosi hozzájárulásával  
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II. 
 

Az ipartestület célja, feladata és tevékenységi köre 

 

5. § 

 

Az ipartestület célja a tagságát képező egyéni és társas vállalkozók, illetve általában a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (családi vállalkozások) gazdasági, szakmai, munkaadói érdekeinek képviselete, 

védelme és érvényesítése, a szakmai tapasztalatok kicserélése, oktatása, a tagságot érintő vitás  kérdések  

megtárgyalása, a  tagok  művelődésének, szabadidejük hasznos eltöltésének  elősegítése. 

 

6. § 

 

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében az ipartestület: 

képviseli a tagok érdekeit a helyi önkormányzat, az  illetékes   iparhatóság, a bíróság és más szervek 

előtt állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az iparosokat érint   bármely kérdésben; 

    - feladatának tekinti az iparos munka becsületének megőrzését, minőség  védelmét és a kontárok    

      elleni fellépés; 

- szakmai  és  tudományos  esteket,  előadásokat   rendez, 

- lehetőséget biztosit a   szakmai tapasztalatok kicserélésére; 

    - kulturális és társas összejöveteleket rendez 

    - a  tagoknak szervezett és rendszeres találkozási, összejövetel  lehetőséget biztosit 

- a lehetőségekhez  képest  segítséget nyújt az utánpótlás 

képzéséhez. 

-  tagja  az  Ipartestületek  Országos  Szövetségének  ( IPOSZ ) 

 

 

III. 
 

A tagsági viszony 

 

7. § 

 

/1/ Az ipartestület rendes tagja (továbbiakban: tag)4 lehet mindenki, aki akár fő-, akár másod- vagy 

mellékfoglalkozásban önálló ipari szolgáltató tevékenységet folytat, vagy korábban folytatott, de már 

nyugállományban van és lakhelye, vagy tevékenységének székhelye Balatonfüred és vonzáskörzete 

közigazgatási területén van, ha az Alapszabályban foglaltakkal egyetért és az abban foglalt 

kötelezettségeknek aláveti magát. 

 

/2/  Fuvarozó és személyszállító kisiparos tagsági viszonyt nem létesíthet. Támogató és tiszteletbeli 

tagság nincs korlátozva. 

 

/3/  A tag vállalja, hogy nyugdíjas ügyfeleinknek valamint SZIT tagoknak 10% szolgáltatási 

díjkedvezményt ad, a 1991.évi XC. tv. 3. paragrafus 20. pontja mozgássérülteknek is ad, hogy 

igazolvány ellenében igénybe vehessék. 

 

/4/  A SZIT tagság jogosult a SZIT védjegyet (cégér) saját tevékenykedésében, és reklámozásában 

felhasználni. 

 

/5/ A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.5 
                                                           
4 az ipartestület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet…..  7. § /1/  kiegészítésével  
5 7. §   új /5/ alpont  kiegészítésével 



 

 3 

 

 

8. § 

 

Az ipartestület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az alapszabályban foglalt 

célokkal egyet ért, az abban foglalt kőtelezettségeket vállalja, de tagsági viszonyt nem létesít, illetve 

nem létesíthet. Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül.6 

 

9. § 

 

Az ipartestület tiszteletbeli tagja lehet az, akit a közgyűlés a SZIT vagy a város érdekében végzett 

tevékenysége alapján méltónak talál. Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül.7 

Tiszteletbeli tagként évente legfeljebb két személy vehető fel. 

 

 

10. § 

 

/1/ A tagsági díjat a közgyűlés határozatban megállapítja, nyugdíjasok és  tanulók esetében a mindenkori 

tagdíj 50 %-a, a befizetés évente egy összegben március 31-ig, illetve két részletben március 31-ig és 

szeptember 30-ig.  Befizetés készpénzben vagy átutalással. 

 

/2/  Új belépő tag a tárgyévi egész tagdíjat egyben fizeti be felvételkor készpénzben. Későbbiekben 

választható félévi befizetés is. 

 

/3/  Társaságok SZIT tagdíj ( Kft ; Bt.; Rt. stb. ): 

- 10 fő alatt min. 9.000,- Ft/év, illetve a SZIT egyéni tagdíj mindenkori ősszegének ötszöröse, 

- 10 fő felett a SZIT egyéni tagdíj 10-szerese, illetve az alaptőkével arányosan. 

 

/4/ Külföldi pártoló tagdíj évi 1.200,- EUR. illetve az ennek megfelelő konvertibilis valuta. 

 

/5/   Tagfelvételkor egyszeri vissza nem térítendő belépési hozzájárulás fizetendő. 

 

/6/ SZIT segélyalapra hozzájárulási kőtelezettség van, amely a tagdíjjal együtt fizetendő. A minimum 

hozzájárulást a közgyűlés határozatban megállapítja 

 

 

11. § 

 

Az ipartestületbe való belépés vagy az onnan való kilépés önkéntes, írásbeli nyilatkozattal. 

 

 

12. § 

 

A tagsági viszony megszűnik: 

-  kilépéssel 

-  kizárással 

-  ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából 6 hónapon  át 

nem tesz eleget 

-  a tag halálával 

-  a jogi személy pártoló tag megszűnésével. 

 
                                                           
6 8. § szövege kiegészitve: Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül. 
7 9. § szövege kiegészitve: Részt vehet a SZIT Közgyűlésen, de szavazati jog nélkül. 
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13. § 

 

/1/  A tagfelvételről és kizárásról a közgyűlés dönt. 

 

- A Közgyűlés által kizárt rendes tag fordulhat jogorvoslati kerelemmel a SZIT Számvizsgáló és   

Etikai Bizottságához, ezáltal a Ptk. 3:70. § (1) bekeztés szerint a tag jogait a SZIT biztosítja. A 

bizottság általi meghallgatás után született döntésről előterjesztést készít a következő 

Közgyűlésre.8 

 

/2/  Az elnökség két taggyűlés között is dönthet pártolótagság létesítéséről. 

 

 

14. § 

 

/1/  Minden tag jogosult az ipartestület közgyűlésén és más rendezvényein megjelenni, azokon szóban 

vagy írásban véleményt nyilvánítani, az ipartestület bármely iratába vagy elszámolásába betekinteni. 

Minden tag választhat és választható. 

 

/2/   A SZIT elnökség szakosztályokat alakíthat saját ügyrenddel. Feladat, SZIT feladatkörén belül, a 

szakosztály kötelékébe tartozó tagok érdekeinek figyelemmel kisérése és felkarolása. 

 

 

15. § 

 

Minden tag köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, az ipartestületi célok megvalósítását elősegíteni, az 

alapszabály rendelkezéseit és a közgyűlés határozatait betartani és végrehajtani. 

 

/1/  Minden tag köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.9 

 

 

IV. 
 

Az Ipartestület szervezete 

 

16. § 

 

Az ipartestület legfőbb szerve a közgyűlés. Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell tartani. 

 

 

17. § 

 

A közgyűlést az elnök hívja össze. Köteles 15 napon belül összehívni,  ha ezt az ok megjelölésével a 

tagság legalább 10 %-a, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság vagy a Bíróság indítványozza. A közgyűlés 

időpontjáról a tagokat legalább 5 nappal azt megelőzően írásban értesíteni kell. 

 

 

 

 

 
                                                           
8 13 § kiegészitve a francia bejeggyzéssel 
9 15 §. kiegészitve az  /1/ alponttal 
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18. § 

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az 

elnök berekesztheti a közgyűlést és egy órán belül újra összehívhatja. A megismételt közgyűlés az 

eredeti napirendi pontokat illetően a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

 

19. § 

 

A közgyűlés döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Bármely tag 

javaslatára és bármely ügyben titkos szavazás is elrendelhető. 

 

 

20. § 

 

/1/  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

             -  az alapszabály elfogadása és módosítása 

             -  a vezető10 tisztségviselők megválasztása és visszahívása 

             -  tag felvétele vagy kizárása 

             -  a költségvetés és zárszámadás elfogadása 

             -  az Ipartestület megszűnésének, egyesűlésének és szétválásának elhatározása11 

     -  az Ipartestület ingatlan, illetve 100.000,- Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyonának   

        elidegenítése. 

  - a tagdíj megállapítása12 

  - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal13. 

 

/2/  A kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdésekben való döntéshez a jelenlevő tagok legalább 2/3-ának 

egybehangzó szavazata szükséges. 

 

 

21. §14 

 

A közgyűlés egy elnököt és két alelnököt (elnökség) választ. Megbízatásuk négy évre szól15. 

Tevékenységükről évente beszámolnak a közgyűlésnek. 

 

/1/ A Közgyűlés választhat SZIT tiszteletbeli örökös elnököt, aki minden SZIT rendezvényen és 

közgyűlésen meghívottként részt vehet16. 

 

/2/ Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a. a megbízás időtartamának lejártával; 

b. visszahívással; 

c. lemondással; 

d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával 

f. a vezető tisztségviselövel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

                                                           
10  a 20 §.  második francia bejegyzésse kiegészül: a vezető szóvel és 
11 az ötödik francia bejegyzés helyett a Veszprémi Törvényszék szövegére  módosítva 
12 a 20 §-hoz.  új hetedik francia bejegyzés kerül és 
13 új nyolcadik francia bejegyzés 
14 21 §. új /2/ , /3/ és  /4/ alpontokkal lett kiegészítve. 
15 -„a mindenkori önkormányzati választásokkal egybefüggően“-szöveg törölve (8./2016./2016./V.27./KGy. sz. hat. 
16 21. §. /1/ alpont beszúrása  (8./2016./V.27./ KGy. sz. határozat) 
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/3/ A SZIT vezető tisztségviselő ( 9./2017./V.19./ KGy. sz. hat.) 

 

elnök:  Mahler Wolfgang Otto, anyja neve: Becker Irmgard, 8230 Balatonfüred, Csákányi utca 7. 

alelnök:  Molnár László, anyja neve:  Pauer Erzsébet, 8230 Balatonfüred, Széchenyi út 51. 

alelnök:  Beneda László, anyja neve: Solymosi Anna, 8230 Balatonfüred, Óvoda utca 27. 

 

/4/  A SZIT törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme általános 

és önálló. 

 

22. § 

 

/1/  Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tart ülést. Minden ügyben jogosult dönteni, 

ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Ülésein 

bármely tag részt vehet és véleményt nyilváníthat, de szavazati joga nincs. 

 

/2/  A bizottsági vezető, a szakosztály vezetők és az IPOSZ küldött állandó meghívással részt vesznek 

az elnökségi gyűlésen. 

 

23. § 

 

/1/  Az Ipartestületet az elnök képviseli. Az Ipartestület nevében jogosult állást foglalni és kötelezettséget 

vállalni. 

 

/2/ 50.000,- Ft feletti kötelezettségvállaláshoz az Elnök és egy, a közgyűlés által megbízott tag együttes 

aláírása szükséges. NET banki elektronika aláírásnál, ez utólag pótolható. 

 

/3/  Az elnök képviseleti jogát valamelyik helyettesére, vagy szakkérdésekben harmadik személyre 

bármikor átruházhatja. 

 

 

24. § 

 

Az elnök hívja össze a közgyűlést és vezeti az üléseit. Gondoskodik az Ipartestület pénzének és 

vagyonának kezeléséről illetve hasznosításáról. Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. 

 

 

25. § 

 

A közgyűlés 3 tagú Számvizsgáló és Etikai Bizottságot választ, amely ellenőrzi az Ipartestület 

gazdálkodását valamint az etikai és fegyelmi ügyeket kivizsgálja. A Bizottság tevékenységéről évenként 

beszámol a közgyűlésnek. Gazdálkodási hiányosságok észlelése esetén indítványára az elnök köteles 

rendkívüli közgyűlést összehívni. 

 

26 . § 

/1/ 

 

/2/ Etikai és fegyelmi döntések ellen az érintettek 15 napon belül a közgyűléshez fordulhatnak. 

 

/3/   A kérdésről a következő közgyűlés dönt. 
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27. § 

 

A tisztségviselők díjazásban nem részesülnek, de költségeik megtérítését igényelhetik, s a közgyűlés 

jutalomban is részesítheti őket. 

 

 

28. § 

 

/1/  Az elnökség szükség esetén alkalmazottat is foglalkoztathat. 

 

/2/  Az alkalmazott felvétele és a munkáltatói jogok gyakorlása az elnök hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

 

V. 
 

Az  Ipartestület  gazdálkodása 

 

29. § 

 

Az ipartestület bevételei : 

  -  tagsági ( pártoló tagsági ) díjból, 

  -  pályázatokban való részvételből 

     -  természetes és jogi személyek anyagi támogatásából 

     -  szolgáltatási, gazdálkodási tevékenység folyatásából 

     -  rendezvények bevételeiből állnak. 

 

 

30. § 

 

Az ipartestület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A közgyűlés által elfogadott éves zárszámadást 

(mérleg) a civil törvény értelmében közzé teszi. 

 

 

31. § 

 

Az ipartestület tartozásaiért vagyonával felel, a tagok csak a tagsági díj fizetésére kötelesek, az 

ipartestület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

 

 

32. § 

 

törölve17 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 A Veszprémi Törvényszék javaslatára törölve 
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VI. 
 

Vegyes  rendelkezések 

 

33. § 
 

törölve18 

 

 

34. § 

 

 

Az ipartestület jogi és erkölcsi védelmet nyújt a SZIT minden tagjának, ha tagsági viszonyával 

kapcsolatosan bármely joghátrány vagy támadás érne. 

 

 

35. §19 

 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.); az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló  2011.évi CLXXV. törvény (Ectv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

Az Alapszabály részét képezi a SZIT tevékenységeinek megnevezését tartalmazó 1. sz. melléklet és a 

Választási szabályzata és közgyűlési ügyrendje. 
 

A 2011. évi CLXXXI.  törvény (Cnytv.) 38. §. /2/ bekezdése szerint: a létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a módosítások alapján a hatályos tartalmának. A SZIT Közgyűlésen 

határozatban hozott alapszabály módosítások lábjegyzetben vannak feltüntetve. 

 

A módosított rendelkezéseivel a jelen Alapszabály a Közgyűlés által történő elfogadás napján lép 

hatályban. 

 

Elfogadva, 2017. augusztus 18-én  a  3./VIII.18./KGy. számú közgyűlési határozat alapján. 

 

Balatonfüred, 2017. augusztus  18. 

 

 

 

                                                                                          Mahler  Wolfgang   Otto 

                                                               Elnök 
                                                                 PH 

 

 

Tanú: 

 

………………………………………                              ………….…………………………….. 

             Beneda László                                                                   Molnár László 

8230 Balatonfüred, Óvoda utca 27.                                 8230 Balatonfüred, Szécheny u. 51. 

személyi igazolvány száma:  840932 AE                        személyi igazolvány száma:  834339 JA 

 
                                                           
18 A Veszprémi Törvényszék javaslatára törölve 
19 A Veszprémi Törvényszék javaslatára kiegészítve és módosítva 
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A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület Alapszabályának 

1. sz. melléklete 

A tevékenységi körök megnevezéséről 
 

 

TEÁOR szám (2008.)                Tevékenység megnevezése 

 

Főtevékenység: 

94.11   (’08)                  Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 

 

Egyéb tevékenység: 

 

18.13                              Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.20                              Egyéb sokszorosítás 

58.11                              Könyvkiadás 

58.12                              Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

58.14                              Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

58.19                              Egyéb kiadói tevékenység 

58.29                              Egyéb szoftverkiadás 

59.20                              Hangfelvétel készítése, kiadása 

62.01                              Számítógépes programozás 

62.02                              Információ-technológiai szaktanácsadás 

62.03                              Számítógép-üzemeltetés 

62.09                              Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

63.11                              Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.12                              Világháló-portál szolgáltatás 

63.99                              Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 

64.99                              Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 

66.22                              Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 

66.29                              Biztosítás, nyugdíjalapot egyéb kiegészítő tevékenység 

70.10                              Üzletvetetés 

70.21                              PR, kommunikáció 

70.22                              Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.12                              Médiareklám 

73.20                              Piac-, közvélemény-kutatás 

74.30                              Fordítás, tolmácsolás 

74.90                              Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

78.10                              Munkaközvetítés 

82.11                              Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19                              Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.20                              Telefoninformáció 

82.30                              Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99                              Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.59                              Máshova nem sorolt egyéb oktatás 

85.60                              Oktatást kiegészítő tevékenység 

93.29                              Egyéb máshová nem sorolható szabadidős tevékenység 

94.12                              Szakmai érdekképviselet 

94.99                              Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
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A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület ( SZIT ) választási 

szabályzata és közgyűlési ügyrendje 

 
( A választási szabályzat módosítását és a közgyűlés ügyrendjét a SZIT 2012. április 27-i 

Közgyűlésén a 6./2012.IV.27./ KGy. Határozat alapján elfogadta) 

 

 

 

 

I. A  közgyűlés megalakulása. 

 

 

1. Az Ipartestület legfőbb szerve, döntéshozó testület a Közgyűlés, amely a  tagságból áll. 

 

2. A Közgyűlés feladata: négy évente a SZIT tisztségviselőinek és testületi tagjainak 

megválasztása.  

 

3. A Közgyűlésen a tisztségviselőknek választása titkos szavazással történik, a Közgyűlés      

            nyílt szavazásról is dönthet. 

  

4. A rendes tagnak egy szavazata van. 

 

5. A választó közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagság 2/3-a jelen van. 

 

6. Ha a közgyűlés nem határozatképes, az egy órán belüli időpontra összehívott második közgyűlés 

az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül – 

határozatképes. 

 

7. A választások előkészítéséért a SZIT elnöksége felelős. 

 

8. A választások lebonyolítására a Közgyűlés választási bizottságot hoz létre. Mandátuma 4 évre 

szól. 

 

9. A választási bizottságot a választó közgyűlésen nyílt szavazással – lehetőség szerint – a tagok 

közül kell megválasztani. Elnökét saját tagjai közül nyílt szavazással választja meg. Létszáma: 3 

fő. 

 
 

 

II. A választás lebonyolítása. 

 

 
1. A SZIT képviselőit a tagok választják az alapszabályukban elfogadott elvek szerint. 
 

2. A választó közgyűlés időpontját a közgyűlés megtartása előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra 

kell hozni, arról a tagokat az Elnök köteles írásban is értesíteni. Testületi tag elhalálozása vagy 

lemondása esetén az időközi választás kiírásáról az elnökség dönt. 
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3. A tagok a választó közgyűlést megelőzően ( legkésőbb a kitűzött időpont előtti 5 napig) írásban 

juttatják el a SZIT tisztségviselőire, illetve testületi tagjaira javaslataikat a választási 

bizottsághoz. 

Az elnök és az elnökség 2 tagját a tagság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja 

meg, a választó közgyűlés napján. 

 

4. A választási bizottság a javaslatok összegzése alapján terjeszti elő a választó közgyűlésnek a 

személyi javaslatokat: az elnökre és a 2 alelnökére, ezt követően a három Számvizsgáló és Etikai 

Bizottság tagjaira. 

A fenti tisztségekre (a bizottsági tagok kivételével) a tagokkal lefolytatott beszélgetések alapján 

először a két legtöbb javaslatot elért személyt kell beterjeszteni. Amennyiben kettőnél több jelölt 

egyenlő arányban kapott javaslatot, abban az esetben az érintettek egészét kell előterjeszteni. 

A bizottsági tagok jelölése esetében 3 főre kell javaslatot tenni. 

A választási bizottság jelölése után a tagok további jelölteket állíthat. 
 

 

 

III. A választás módja. 

 

 
1. A választási bizottság a tagság részéről beérkezett javaslatok alapján tájékoztatást ad a 

közgyűlésnek a személyi javaslatokról. 
 

2. A választó közgyűlésen megválasztásra kerülő személyekre a választási bizottság tesz javaslatot 

a tagokkal előzetesen lefolytatott beszélgetések során felvetett javaslataik összegzése alapján. 

 

3. A szavazólapokra azok a személyek kerülnek fel, akik nyílt szavazással a tagság szavazatának 

több mint felét megkapták. 

 

4. A szavazólapon a sorrendet a szavazatok száma, azonos szám esetén „ABC” sorrend dönti el. 

 

5. Nyílt szavazáson a szavazólappal való szavazás módja eltekinthető. 
 

 

 

 

IV. szavazás módja. 

 

 
1. A szavazás lebonyolítását a választási bizottság végzi. 
 

 

2. A Választási bizottság munkájának segítése érdekében a tagok a mandátumok érvényességének 

megállapítására a szavazatok számlálásához további tagokat kérhet fel. 

 

 

3. A választási bizottság feladata a szavazólapok elkészítése, a szavazás módjának ismertetése, a 

titkos ill. nyílt szavazás feltételeinek biztosítása, a szavazatok összeszámlálása, az eredmény 

kihirdetése. 

 

 

4. A SZIT tisztségviselőit az alábbi sorrend alapján kell megválasztani: 
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Először: 

 

Az Elnöknek javasolt személyek jelölése, és külön szavazólapokon a titkos szavazás egy időben 

történő lebonyolítása. 

  

 Másodszor: 

 

Az alelnökeinek, a bizottsági tagjainak javasolt személyek jelölése, majd külön szavazólapokon 

a titkos szavazás egy időben történő lebonyolítása. 

 

 

5. A szavazólapon fel kell tüntetni a megválasztandók számát. 

 

 

6. Titkos szavazáskor a tagság jogában áll bárkinek a nevét kihúzni és másikat beírni. 

 

 

7. Megválasztottnak az tekintendő, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte, mely nem lehet 

kevesebb, mint a megjelent tagok 1/3-a. 

 

Szavazás ismétlés esetén a legtöbb szavazatot kapott tekintendő megválasztottnak. 

 

 

8. Érvénytelen a szavazólap, ha a szavazólapon több név szerepel, mint a megválasztandók száma, 

és ha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szavazatot kire adták. Amennyiben az 

érvénytelen szavazólap száma több mint 50 %, akkor a választást meg kell ismételni. 
 

 

9. A választás egészéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a választási bizottság elnöke is 

aláírásával hitelesít. 

 

 

10. A szavazólapokat – és a választással összefüggő egyéb dokumentumokat – a választási bizottság 

elnöke 30 napig köteles megőrizni. Amennyiben a választással kapcsolatban ez idő alatt kifogás 

nem érkezik, a szavazólapokat a 31. napon a bizottság elnöke és az Etikai Bizottság két tagja 

megsemmisíti, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a résztvevők ezt aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

11. A SZIT testületei áltál létrehozott állandó, vagy alkalmi bizottságok választása esetén elegendő, 

ha a Közgyűlés a szavazati joggal rendelkező képviselőinek fele + 1 fő vesz részt. 

A választás nyílt szavazással történik. 

Megválasztottnak az tekintendő, aki a jelenlevő tagok szavazatának több mint 50 %-át megkapta.  

Amennyiben a bizottságba a Közgyűlés által elfogadott keretszámnál több jelölt kerül javaslatba, 

akkor a legtöbb szavazatot kapott jelölt (jelöltek) tekintendő(k) megválasztottnak. 

 
 

 

 

 

 

 

V. Tisztségviselők és testületi tagok visszahívása. 
 

 

1. A tisztségviselők visszahívásának jogát az alapszabály V/2. pontja rögzíti. 
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2. A SZIT tagjainak visszahívását bármely tag kezdeményezheti az indokok megjelölésével, ha azt 

a tagság  ¼-e írásban támogatja. 

 

3. A visszahívásról személyenként külön nyílt szavazással kell dönteni. 

 

 

4. Ha a közgyűlésen jelenlévő tagok legalább 50 %-a + 1 fő egyetért a visszahívás 

kezdeményezésével, úgy az érintett személy visszahívottnak kell tekinteni, és időközi választást 

kell meghirdetni, melynek időpontjáról a közgyűlés dönt. 

 

 

 
 

 

A Közgyűlés ügyrendje. 

 

 
VI. A Tagok. 

 
1. A tag joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a közgyűlés munkájában, 

javaslataival és bírálatával elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége a közgyűlés 

ülésein és annak a bizottságnak az ülésein részt venni, amelynek tagja. 

 

2. A tag köteles tevékenységét az alapszabálynak megfelelően végezni, s az ügyrend előírásait 

betartani. 

 

3. A SZIT ügyintéző szervezete köteles a tagságot megbízatásuk teljesítésében támogatni, és 

részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. 
 

 

 

VII. A közgyűlés levezető elnöke. 

 

 
1. A közgyűlés a SZIT elnökét illetve az elnökségének javaslatát meghallgatva a szavazati joggal 

rendelkező tagok közül levezető elnököt (elnököket) választ. 

 

2. A levezető elnök őrködik a közgyűlés jogain, méltóságán és tekintélyén, szervezi a közgyűlés 

munkáját és ügyel az ügyrend helyes alkalmazására. 

 

3. A közgyűlés levezető elnökének feladatai különösen: 

 

 Elnököl a közgyűlés tanácskozásain, 

 Biztosítja a közgyűlés zavartalan működését, 

 Összehangolja a tagság és a munkabizottságainak működését. 
 

 

 

 

 

VIII. A közgyűlés ülései. 
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1. A közgyűlést évente egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. 

 

2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a cél megjelölésével, a tagok legalább 1/3 része azt 

írásban kéri. Feltéve, hogy a tagok 1/3 része a rendkívüli közgyűlés összehívására irányuló 

kezdeményezés megindításától számított 30 napon belül csatlakozott a felhíváshoz. A 

kezdeményezés megindításának időpontját előzetesen az Elnökhöz be kell jelenteni. 

 

3. A közgyűlés összehívásáról a SZIT elnöke gondoskodik. 

 
 

 

IX. A közgyűlés tanácskozási rendje. 

 
1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok fele + 1 fő, a 

tisztségviselők választásánál a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a jelen van. 

 

2. A közgyűlés az elnökség, valamint a más testületeinek (tagjainak) javaslatát tűzi napirendre. 

 

3. A közgyűlés önálló indítványként napirendre tűzheti a szavazati jogú tagja témajavaslatait is, ha 

azokat a közgyűlést megelőző 15-ik munkanapig az elnöknél írásban bejelentették. Az önálló 

indítványokat az elnök köteles a közgyűléssel ismertetni, és javaslatot tenni azok napirendre 

tűzésére, vagy napirendre tűzésének elvetésére. 

 

4. Szólásra a levezető elnöknél, a vita megkezdése előtt kell jelentkezni. A levezető elnök a 

hozzászólási jegyeken feltüntetett leadási időpont alapján köteles a hozzászólások sorrendjét 

megállapítani. 

 

5. A vita közben ugyanazon napirendnél ismételt felszólalásra a levezető elnök adhat engedélyt. Ha 

a levezető elnök az engedélyt megtagadja – a tag a közgyűléstől kérheti a felszólalás 

engedélyezését. A közgyűlés e tárgyban vita nélkül határoz. 

 

6. A levezető elnök, vagy bármelyik tag javaslatára a közgyűlés megszabhatja a hozzászólások 

időtartamát. Ha ezt az időtartamot a hozzászóló túllépi, vagy a hozzászólás nem az adott 

napirenddel függ össze, a levezető elnöknek joga van a szót megvonni. 

 

A levezető elnök, vagy bármelyik tag javasolhatja a vita lezárását. E kérdésben a közgyűlés vita 

nélkül határoz. 

 

 

7. A közgyűlés – a tisztségviselők választásának kivételével, ha a közgyűlés nem határoz másként,  

– minden más kérdésben nyílt szavazással dönt.  

Bármelyik tag indítványozhatja mind titkos mind név szerinti szavazás tartását. E tárgyban a 

közgyűlés vita nélkül határoz. 

 

 

 

 

 

 

 

8. A nyílt szavazás kézfelemeléssel, szavazólap felmutatásával, vagy szavazatszámláló gép 

alkalmazásával történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel, vagy szavazólap felmutatásával történt, 
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s a szavazási eredmény felől kétség merül fel, vagy bármelyik tag kéri, a levezető elnök köteles 

a szavazást egyszer megismételtetni, és a szavazatokat (igen, nem, tartózkodás) újra 

megszámláltatni. 
 

9. A titkos szavazás szavazócédulával történik. 

 

10. A közgyűlés először a beterjesztett határozati javaslatnak a módosító javaslatok által érintett 

rendelkezései felett szavaz, ezután a határozati javaslat egészéről. 

 

11. Az egyes módosító javaslatok felett a szavazás külön – külön történik. 

 

12. A közgyűlés határozatait a jelenlévő képviselők több, mint felének szavazatával hozza. 

 

13. Szavazategyenlőség esetén mindaddig, amíg döntés nem születik, vagy a témát a napirendről le 

nem veszik, új szavazást kell elrendelni. 

 

14. A közgyűlés üléseiről és határozatairól összefoglaló és szó szerinti jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

15. A jegyzőkönyvet – a közgyűlés által, a helyszíni javaslatok alapján választott – két jegyzőkönyv 

hitelesítő írja alá. 

 

16. A közgyűlés határozatait a közgyűlés nevében az elnökség adja ki. 

 

17. A szó szerinti jegyzőkönyv elkészítéséről a levezető elnök gondoskodik. 

 

18. A szó szerinti jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden nyilatkozatot, felszólalást fel kell 

venni. A közbeszólás tényét elegendő jelezni. Hang- és filmfelvétel készítéséhez az engedélyt a 

Közgyűlés határozatban adhatja meg. 

 

19. A közgyűlés határozatait az ülést követő 60 napon belül írásban kell megküldeni a tagoknak, a 

pártoló tagoknak, az SZIT elnökének, az alelnökeinek, a Bizottságoknak, valamint a szákcsoport 

vezetőinek. 

 

20. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A levezető elnök, továbbá bármely tag kérelmére a közgyűlés 

zárt ülés (munkaközgyűlés) tartását is elhatározhatja. 

 

21. Nem lehet zárt ülést elrendelni a határozathozatal idejére, ha a napirend tárgyalása nyilvános 

ülésen történt. 

 

22. A zárt (munka) ülésen a tagok, az elnökség, a bizottsági tagjai, valamint azok vehetnek részt, 

akiknek azt az elnökség, illetve a közgyűlés engedélyezi (meghívatja). 

 

 

23. A közgyűlés állandó meghívottjai: 

 

 A szavazati joggal rendelkező tagság 

 A tanácskozási joggal rendelkező tagjai – tiszteletbeli tagok, pártoló tagok 

 A helyi és országos társszervezetek képviselők  

 Az írt és elektronikus sajtó képviselői 

 

 

 

24. Az állandó meghívottak mellett a SZIT Elnökség dönt az egyéb meghívottak köréről. 
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25. A közgyűlés a nem meghívott hallgatóság részvételét – a helyszín befogadóképességének 

határáig – engedélyezheti. A szavazati és tanácskozási joggal nem rendelkezők a közgyűlés 

vitájában nem szólalhatnak fel, és zárt ülésein nem vehetnek részt. 

 

 

 

X. Interpelláció: 

 

 
1. A tag a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódóan, írásban a közgyűlést megelőzően 15 nappal 

interpellációt adhat be, a SZIT elnökéhez címezve, bármely választott képviselőhöz és 

tisztségviselőhöz. 

 

2. A beérkezett interpelláció tárgyában a közgyűlésen az adott napirendi pont előadója – ha kell 

szakértők bevonásával – írásban vagy szóban köteles választ adni. 

 

 

 

 

Balatonfüred, 2017. augusztus 18.20 

 

 

 

 

BALATONFÜREDI SZOLGÁLTATÓ IPARTESTÜLET 
 

 

 

 

 
                          

                                                           
20  3./2017./VIII.18./KGy. sz. határozat elfogadva  


