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Alapszabály módosítások a közgy űlés általi elfogadásra (2017. dec. 07.) 
 
v1./ Alapszabály módosítások el őterjesztése változásbejegyzési kérelem útján  
 
v2./ 4.2. az egyesület tiszteletbeli tagja  lehet – az Elnökség javaslata alapján – az a személy, aki 
az ISOFÓRUM érdekében végzett kimagasló tevékenységével a Társaság célkitűzéseit támogatja, 
segíti. A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai (Közgyűlés) választják meg e tagságra. A tiszteletbeli 
tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 
választható. 
 
v3./ 5.1. A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

5.2.  A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az 
elnökség a törlést megelőzően írásban, igazolható módon értesítette a tagot a tagdíjhátralék 
megfizetésére, illetve a kizárási eljárás megindításáról.  
5.2.1. a tagsági törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. 
5.3. A tagsági viszony megszűnésének időpontja, kilépésnél az írásbeli nyilatkozat egyesület általi 
kézhezvétele, fegyelmi határozattal történő kizárásnál a kizárás tárgyában meghozott határozat 
jogerőre emelkedésének napja, halál esetén a tag halálának a napja, jogi személy esetén jogutód 
nélküli megszűnésének a napja. 
 
v4./ 5.4. Kizárási eljárás 
Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag neki felróhatóan jogszabályban, az egyesület 
Alapszabályában, vagy közgyűlési/elnökségi határozatban foglaltakkal ellentétes, vagy ismételten 
sértő magatartást tanúsít. 
Az Egyesületből való kizárás esetén az érintett tagot írásban, igazolható módon értesíteni kell a 
kizárási eljárás megindításáról, és lehetőséget kell adni a számára, hogy az álláspontját kifejtse. A 
kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a 
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett taggal írásban, igazolható módon kell közölni. 
 
v5./ 8.1.1. a rendes tagok által fizetend ő tagdíjak minimális mérté ke a tagvállalatok 
alkalmazottainak létszámadatai alapján az alábbiak: 
 
Alkalmazottak 
száma (fő) 

Tagdíj 
(Ft/év) 

  Alkalmazottak 
száma (fő) 

Tagdíj 
(Ft/év) 

1-25 fő 20.000  3001-4000 150.000 
26-250 35.000  4001-5000 200.000 
251-1000 42.000  5001 fő felett 300.000 
1001-1500 48.000    
1501-2000 55.000  Tanácsadó cégek   40.000 
2001-2500 65.000  Tanúsító cégek   40.000 
2501-3000 80.000  Egyéni tagok     5.000 

 
v6./ 9.1.3.9. A Közgy űlés valamint az ügyvezet ő szerv ülései nyilvánosak.  

 
 
Összeállította: 
Rózsa András: egyesületi elnök 


