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A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályának III. 6.§ (2) és (4) bekezdését az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

Tagsági formát érintő változtatási javaslatok 
 

Eredeti szöveg 
 
III. 6.§ (2) A Szövetség Tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett 
vállalat, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely vagy aki a Szövetség Alapszabályának 3. sz. 
mellékletében meghatározott valamely tevékenységet végzi, a Szövetség Alapszabályát, egyéb 
Szabályzatait, Etikai Kódexét, valamint a Szövetség határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri, 
és az éves tagdíjat megfizeti.  
 
III. 6.§ (4) A Szövetség társult tagja – a továbbiakban: Társult Tag - lehet az Elnökség határozata 
alapján az IKT iparhoz kapcsolódó, minden olyan Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett 
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, így különösen beszállító és szolgáltató vállalkozás, amelyek a 
Szövetség Alapszabályát, egyéb Szabályzatait, Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el 
és az éves tagdíjat megfizeti. 
Magyarországon nem bejegyzett / nyilvántartásba nem vett vállalkozás, gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet, egyéni vállalkozó csak társult tag lehet, még abban az esetben is, ha teljes 
egészében IKT profilú. 
 

Új szöveg 
 
III. 6.§ (2) A Szövetség Tagja lehet minden Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett vállalat, 
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely vagy aki a Szövetség Alapszabályát, egyéb Szabályzatait, 
Etikai Kódexét, valamint a Szövetség határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri, és az éves 
tagdíjat megfizeti, illetve az Elnökség dönt a tagság elfogadásáról. 
 
III. 6.§ (4) A Szövetség társult tagja – a továbbiakban Társult Tag – lehet az Elnökség határozata 
alapján minden olyan Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett nonprofit szervezet, állami 
és önkormányzati intézmény, más szövetség, alapítvány, egyesület, klaszter, amelyik a Szövetség 
Alapszabályát, egyéb szabályzatait, Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el és az éves 
tagdíjat megfizeti. 
 
A közgyűlés az Alapszabály 3. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi. 
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Tiszteletbeli Elnöki pozíciót érintő javaslat 
 
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Szövetség Szervezetét Tiszteletbeli Elnöki tisztséggel bővíti az 
alábbiak szerint. A Tiszteletbeli Elnöki tisztség létrehozására tekintettel az Alapszabály alábbi 
rendelkezései módosulnak: 
 

Eredeti szöveg 
VII. A Szövetség szervezete, szervezeti egységei 
 
10.§ A Szövetség az alábbi szervezeti egységekre tagolódik és a következők szerint épül fel: 
 

A. Közgyűlés 
B. Elnökség 

a) Elnök 
b) Alelnökök (3), akik közül: 

ba) 2 fő szakmai tagozatok által jelölt Alelnök 
bb) 1 fő Digitális Transzformációért felelős Alelnök 

c) 4 fő méret szerinti tagozatok által jelölt elnökségi tag 
d) 4 fő független elnökségi tag 

C. Bizottságok  
a. Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság 
b. Etikai és Fegyelmi Bizottság 
c. Jelölő Bizottság 

D. Tagozatok 
E. A Szövetség Területi Szervezetei 

 
B) Elnökség  
 
12.§ (1) A Szövetség ügyvezetését az Elnökség látja el.  
 
Az Elnökség szervezeti felépítése 
(2) Az Elnökség tagjai 

i. Elnök 
ii. Alelnökök 
iii. Elnökségi Tagok 

 
(6)  A 12 (tizenkét) tagú Elnökség  

- 1 (egy) fő 3 (három) évre választott Elnökből, 

- 2 (két) fő 3 (három) évre választott Alelnökből, 

- 1 (egy) fő 3 (három) évre választott Digitális Transzformációért felelős Alelnökből, 

- 4 (négy) fő 3 (három) évre választott a méret szerinti tagozatok által jelölt Elnökségi Tagból, és 

- 4 (négy) fő független, 3 (három) évre választott általános Elnökségi Tagból áll. 
 

  



 
 

 4 

Új szöveg 
VII. A Szövetség szervezete, szervezeti egységei 
 
10.§ A Szövetség az alábbi szervezeti egységekre tagolódik és a következők szerint épül fel: 
 

A. Közgyűlés 
B. Elnökség 

a) Elnök 
b) Alelnökök (3), akik közül: 

ba) 2 fő szakmai tagozatok által jelölt Alelnök 
bb) 1 fő Digitális Transzformációért felelős Alelnök 

c) 4 fő méret szerinti tagozatok által jelölt elnökségi tag 
d) 4 fő független elnökségi tag 
e) Tiszteletbeli Elnök(ök) 

C. Bizottságok  
a. Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság 
b. Etikai és Fegyelmi Bizottság 
c. Jelölő Bizottság 

D. Tagozatok 
E. A Szövetség Területi Szervezetei 

 
B) Elnökség  
 
12.§ (1) A Szövetség ügyvezetését az Elnökség látja el.  
 
Az Elnökség szervezeti felépítése 
(2) Az Elnökség tagjai 

i. Elnök 
ii. Alelnökök 
iii. Elnökségi Tagok 
iv. Tiszteletbeli Elnök(ök) 

 
(6)  Az Elnökség: 
- 1 (egy) fő 3 (három) évre választott Elnökből, 

- 2 (két) fő 3 (három) évre választott Alelnökből, 

- 1 (egy) fő 3 (három) évre választott Digitális Transzformációért felelős Alelnökből, 

- 4 (négy) fő 3 (három) évre választott a méret szerinti tagozatok által jelölt Elnökségi Tagból, és 

- 4 (négy) fő független, 3 (három) évre választott általános Elnökségi Tagból, illetve 

- A Tiszteletbeli Elnök(ök)ből áll 
 
A közgyűlés határozata értelmében az Alapszabály VIII. 13.§ az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki 
 
(9) Tiszteletbeli Elnök(ök) és hatásköre(ik) 
 
Tiszteletbeli Elnök az a személy, aki legalább két teljes egymást követő választási cikluson keresztül 
eredményesen vezette a Szövetséget.  
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A Tiszteletbeli Elnök az elnökség tagja, segíti a Szövetséget céljai megvalósításában, hozzájárul 
különösen az értékteremtő hagyományok ápolásához, a digitalizáció, innováció, képzés társadalmi 
súlyának és tekintélyének növeléséhez, illetve a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
Az Elnök vagy az Elnökség felkérésére konkrét feladatokat is végezhet. Munkájáról az Elnökségnek 
tartozik beszámolni. 
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Tagdíj szabályzatot érintő változások 
 

Eredeti szöveg – mértékre vonatkozóan 
1. § A tagdíj mértéke  
 
A Tagok által fizetendő minimális és maximális tagdíj, valamint a tagdíjalap százalékos mértékét, 
továbbá a társult tagok és társult szervezetek tagdíjának mértékét évente a költségvetés 
elfogadásával együtt a Közgyűlésnek kell megállapítania, ellenkező esetben a hatályos rendelkezések 
az irányadóak. 
 
A tagfelvételi kérelem elbírálásakor az Elnökség jogosult, amennyiben a belépni kívánó cég egy 
cégcsoport/kapcsolt vállalkozás része, úgy cégcsoport egészére figyelemmel oly módon 
megállapítani a tagdíj mértékét és a tagozati besorolását, hogy az a cégcsoporton belüli legnagyobb 
IKT profilú társaság alapján kerüljön megállapításra. 
 
 
1.Mikro-, kis- és középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 

1.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja 
a tárgyévet megelőző évben az iparűzési adóalapnak1 megfelelő korrigált nettó árbevétel 
(tagdíjalap) 0.14% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj 
és legfeljebb a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj. 

 
2. Kis- és középvállalkozások vállalkozások Tagozata 

 
2.1. Kis- és középvállalkozások vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a 

tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.14% százaléka, de legalább a Közgyűlés által 
megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj. 

 
3. Nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 

3.1. A nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben 
a tagdíjalap 0.14% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj 
és legfeljebb a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj. 

 
4. Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 

4.1. A Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a 
Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj 

 
5. A társult tagok rendes éves tagdíja a minimális tagdíj ötszöröse összege, Társult szervezetek 

esetén az éves tagdíj a minimális tagdíj háromszoros összege. 
 
6. A Tiszteletbeli tagok tagdíjfizetésre nem kötelesek. 

 

                                                      
1 1990. évi C. a helyi adóról szóló törvény 39.§. / hatályon kívül helyezése esetén IPA kiszámításának alapjául 

szolgáló korábbi jogszabályi meghatározás 
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7. A Tagok és Társult Tagok számukra kötelezően meghatározott összeg felett felajánlásos alapon 
tagdíj-kiegészítést fizethetnek. 

 
8. Az aktuális éves tagdíj maximum 50%-a szolgáltatással ellentételezhető, amit az Elnök indokolt 

esetben a Szövetség érdekeinek szem előtt tartásával hagyhat jóvá. 
 

Új szöveg – mértékre vonatkozóan 
1. § A tagdíj mértéke  
 
A Tagok által fizetendő minimális és maximális tagdíj, valamint a tagdíjalap százalékos mértékét, 
továbbá a társult tagok tagdíjának mértékét évente a költségvetés elfogadásával együtt a 
Közgyűlésnek kell megállapítania, ellenkező esetben a hatályos rendelkezések az irányadóak. 
 
A tagfelvételi kérelem elbírálásakor az Elnökség jogosult, amennyiben a belépni kívánó cég egy 
cégcsoport/kapcsolt vállalkozás része, úgy cégcsoport egészére figyelemmel oly módon 
megállapítani a tagdíj mértékét és a tagozati besorolását, hogy az a cégcsoporton belüli legnagyobb 
IKT profilú társaság alapján kerüljön megállapításra. 
 
 
1.Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 
1.1. Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben 

az iparűzési adóalapnak1 megfelelő korrigált nettó árbevétel (tagdíjalap) 0.12% százaléka, 
de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által 
Mikro, Kis és Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított 
maximális tagdíj. 

 
2. Kis- és középvállalkozások vállalkozások Tagozata 

 
2.1. Kis- és középvállalkozások vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a 

tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által 
megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Mikro, Kis és 
Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított maximális tagdíj. 

 
3. Nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 
3.1. A nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben 

a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és 
legfeljebb a Közgyűlés által Nagyvállalatok Tagozatába tartozó Tagok számára 
megállapított maximális tagdíj. 

 
4. Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja 
 
4.1. A Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a 

Közgyűlés által Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok 
számára megállapított maximális tagdíj. 

                                                      
1 1990. évi C. a helyi adóról szóló törvény 39.§. / hatályon kívül helyezése esetén IPA kiszámításának alapjául 

szolgáló korábbi jogszabályi meghatározás 
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5. A Társult Tagok rendes éves tagdíja a minimális tagdíj háromszoros összege. 
 
6. A Tiszteletbeli tagok tagdíjfizetésre nem kötelesek. 

 
7. A Tagok és Társult Tagok számukra kötelezően meghatározott összeg felett felajánlásos alapon 

tagdíj-kiegészítést fizethetnek. 
 

8. Az aktuális éves tagdíj maximum 50%-a szolgáltatással ellentételezhető, amit az Elnök indokolt 
esetben a Szövetség érdekeinek szem előtt tartásával hagyhat jóvá. 
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Eredeti szöveg – minimális és maximális mértékre vonatkozóan 
10. § Záró rendelkezések 
 
1. A Szabályzatban a Tag megnevezés alatt a Társult Tag is értendő, kivéve, ha az adott szövegrész 

egyértelműen másként nem rendelkezik. 
 
2. A szabályzatnak az IVSZ Alapszabályát érintő azt tartalmazó alapszabályi részei csak 

Közgyűlési döntéssel módosíthatók. 
 
3. 2008. évtől a minimális tagdíj 38.000,- Ft a Közgyűlés 5/2008.03.12. számú határozata alapján. 
 
4. 2008. évtől a rendes tagdíj felső határa 650.000,- Ft a Közgyűlés 5/2008.03.12. számú 

határozata alapján 
 
5. A tagdíjalap számítási módját és százalékos mértékét a 2008. március 12. napján megtartott 

közgyűlés fogadta el. 
 
 

Új szöveg - minimális és maximális mértékre vonatkozóan 
 

10. § Záró rendelkezések 
 
1. A szabályzatot minden tagnak meg kell küldeni.  
 
2. A Szabályzatban a Tag megnevezés alatt a Társult Tag is értendő, kivéve, ha az adott szövegrész 

egyértelműen másként nem rendelkezik. 
 
3. A szabályzatnak az IVSZ Alapszabályát érintő azt tartalmazó alapszabályi részei csak 

Közgyűlési döntéssel módosíthatók. 
 

4. 2008. évtől a minimális tagdíj 38.000, - Ft a Közgyűlés 5/2008.03.12. számú határozata alapján. 
 

5. 2020. évtől a rendes tagdíj felső határa tagozatonként került meghatározásra, A Közgyűlés 
..........................  számú határozata alapján: 

 
a. Mikro-, kis- és középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok esetén maximum 

650.000, - Ft 
b. Nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok esetén maximum 900.000, - Ft 
c. Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok esetén a 

fixen 900.000, - Ft 
 
6. A tagdíjalap számítási módját és százalékos mértékét a 2019. május 02. napján megtartott 

közgyűlés fogadta el. 
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Záró rendelkezések 
 
A Közgyűlés a mai napon hozott határozatok alapján úgy határoz, hogy a fenti, az Alapszabályt 
érintő változásokat az Alapszabály szövegén átvezeti. A Közgyűlés ennek megfelelően a Szövetség 
Alapszabályát hatályon kívül helyezi és elfogadja az Alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt új, hatályos szövegét. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Szövetség Elnökét, hogy a Szövetség Alapszabályának fentiek szerint 
elkészített változásokkal egységes szerkezetű szövegét aláírja, és aláírásával hitelesítse. 
 


