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MAGYAR SZEKCIÓ
ZALA MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület neve:
Rövidített neve:

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SZEKCIÓ ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

MAGYAR

IPA Zala Megyei Egyesülete

Az egyesület székhelye: A 2003. február 27-ei közgyűlés határozatának megfelelően a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság. Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. Pf.: 218.
2. A Zala Megyei Egyesület célja: Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési
jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában megyei, önálló
szervezeti keretet biztosítani az IPA Zala Megyei Egyesülete tagjainak:




az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz,
az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához,
az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez.

Az IPA Zala Megyei Egyesülete támogatja, tevékenyen segíti az időszerű biztonságpolitikai
célkitűzésekkel, a közrend és közbiztonsággal valamint a közlekedés biztonsággal és a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
A „Servo per Amikeco” (Barátsággal szolgálni) nemzetközi jelmondat jegyében a Magyar
Szekció céljainak megvalósítását szolgálják.
Az egyesület elismeri, és magáénak vallja a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA)
célkitűzéseit, így különösen az alábbiakat:






hazai és nemzetközi tapasztalatcserék,
szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak,
személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények.
IPA újságok és kiadványok megjelentetése
a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása
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Az IPA Zala Megyei Egyesülete tevékenysége során:





hozzájárul a világbéke fenntartásához és a népek közötti megértés elősegítéséhez,
támogatja a tagok gyermekeinek csereprogramjait, és a fiatalok nemzetközi találkozóit
elősegíti a toleranciát az emberek között és a rendőri munka jobb megértését,
törekszik a lakosság és a rendvédelmi szervezetek, valamint a rendőrség és a civil
szervezetek közötti együttműködés javítására.

3. Jogállása:
A Zala Megyei Egyesület az egyesülési jogról szóló törvényből és a polgári törvénykönyvből
fakadóan a bírósági nyilvántartásba vett önálló jogi személyként működik. Az
Alapszabályunk megfelel a Nemzetközi és a Magyar Szekció Alapszabályának, melyet
tagságunk elfogad.
Az Egyesületünk azonos jogkörrel rendelkezik a Magyar Szekcióval, de csak az Alapszabály
betartásával működhetünk.
Az Egyesület taglétszámának legalább 30 főnek meg kell lennie.
Az IPA Magyar Szekció előzetes hozzájárulása nélkül Egyesületünk nem lehet tagja
semmilyen más szervezetnek.
Az Egyesület a befolyt tagdíjakkal önállóan rendelkezik, céljával összhangban önálló
gazdasági tevékenységet folytathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
II.
AZ EGYESÜLET JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
4. Az Egyesület jogosult:









önállóan, a saját alapszabálya alapján működni, (az alapszabály nem lehet ellentétes a
Magyar Szekció Alapszabályával)
az éves tagdíj megállapítására, figyelemmel a Magyar Szekció által meghatározott
tagdíjrészre.
tagsági jogait gyakorolni,
a Magyar Szekció valamennyi tagszervezete rendezvényein részt venni, eszközeit,
kedvezményeit igénybe venni,
saját rendezvényt szervezni
a Magyar Szekció egyidejű tájékoztatása mellett, külföldi szervezetekkel kapcsolatot
felvenni és fenntartani
IPA házat működtetni
IPA Baráti Kört létrehozni a Magyar Szekció Elnöksége által megalkotott Szabályzat
szerint
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5. Az Egyesület köteles:








a megyei bírósági bejegyzésével kapcsolatos iratokat, alapszabályát az országos
Elnökség számára megküldeni
tagfelvétel előtt a jelölt teljes körű jogosultságát vizsgálni és ennek alapján dönteni,
a tagságról nyilvántartást vezetni és a központi nyilvántartáshoz az adatokat eljuttatni,
a változásokat 30 napon belül az Elnökséggel közölni,
tagjait tagsági igazolvánnyal, igény szerint gépkocsi emblémával ellátni,
a tagdíj meghatározott részét a Magyar Szekcióhoz befizetni,
a nemzetközi és hazai adatszolgáltatáshoz szükséges információkat megadni,
a tárgyévre vonatkozó programját, munkatervét és éves beszámolóját megküldeni.

6. Az IPA Zala Megyei Egyesület egyéni tagjai:




A rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség a Rendőrséget irányító és felügyelő
minisztérium szervezeti egységeinek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői és
közalkalmazottai.
személyi állományából nyugállományba vonultak
szerveivel hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban állók.

Más ország rendőrségének tagjai csak akkor vehetők fel, ha abban az országban még nincs
megalakítva nemzeti szekció (külföldi tagság). A külföldiek tagfelvételére a Magyar Szekció
Elnöksége jóváhagyásával kerülhet sor. Az ilyen tagsági viszony csak az adott ország nemzeti
szekciójának megalakulásáig tartható fent.
Az állandó jelleggel Magyarországra települt, aktív és nyugdíjas rendőröket, akik nem tagjai
az IPA-nak, csak akkor lehet felvenni, ha hitelt érdemlően bizonyítják, hogy az
anyaországban megfelelnek a tagsági feltételeknek. Ha már tagjai az IPA-nak, megtarthatják
az anyaországi tagsági viszonyukat, vagy átléphetnek a Magyar Szekció valamelyik
tagszervezetébe.
A tagság további feltétele legalább egy éves szolgálati idő, hallgatói, illetve tanulói
jogviszony a Szervek állományában.
7. A tagok jogai és kötelességei:
A tag jogosult:





a tagsági jogait gyakorolni
a Magyar Szekció és valamennyi tagszervezete rendezvényein részt venni,
eszközeit és kedvezményei igénybe venni,
a tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelkép használatára.

A tag köteles:





tagsági díjat fizetni,
a célok elérését tevékenyen elősegíteni,
tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják,
a szervezethez fűződő kötelezettségeit teljesíteni,
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betartani az Alapszabályban és a reá vonatkozó határozatokban foglaltakat,
a tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványát és gépkocsi emblémáját a
kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni.

8. A tagsági viszony megszűnik:






a tag halálával,
kilépéssel, mely bármikor megtehető,
amennyiben a tagsági viszony létesítésének alapfeltételeként meghatározott egyik
jogviszony sem áll fenn,
a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó
napjával.
Kizárással.

A tagszervezetek a méltatlanná válás, illetve az indokolt esetben a célt szolgáló külön
eljárásban döntenek a tag kizárásáról.
A fenti döntések valamelyike – kivéve a kilépés – ellen 30 napon belül a Magyar Szekció
elnökségéhez, majd annak döntése után a soros Küldöttgyűléshez lehet fordulni.
9. Tagdíjrész, tagsági igazolvány és embléma:
A Magyar Szekció részére fizetendő tagdíjrész a tárgyévet megelőző évben alkalmazott
köztisztviselői illetményalap 5 %-a 100 Ft-ra kerekítve.
A tagsági igazolvány és a gépkocsi embléma kiadásával kapcsolatos költségtérítés mindenkori
összegét a Küldöttgyűlés állapítja meg. Az érvényesítéskor az ezzel megbízott köteles
ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy a tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e.
A tagsági viszony fennállását 2008-ban a tagsági igazolvány érvényesítő bélyege és az új
formátumú tagsági kártya igazolja. 2009-től a tagsági viszonyt a Magyar Szekció által
központilag kibocsátott, tárgyévre vonatkozó tagsági kártya bizonyítja. A gépkocsi matricák
ugyancsak évente, a tagsági kártyával megegyező színben, központilag kerülnek kibocsátásra.
Az IPA emblémája törvényesen védett, a Magyar Szekció és a tagszervezetek által kiadott
nyomtatványokon, zászlókon, a tagok névjegykártyáján, járművein használata – az egyéb
vonatkozó jogszabályok betartása mellett – megengedett.
10. Tagsági nyilvántartás:
A Magyar Szekció és a tagszervezetek kötelesek az adatvédelmi előírások betartásával
tagjaikról nyilvántartást vezetni.
Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet
működéséhez szükséges adatokra. A változást a tagoknak saját szervezetüknél kell
bejelenteniük. A tagszervezetek tisztségviselői 30 napon belül kötelesek az adatváltozást az
országos nyilvántartásba továbbítani.
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Átigazolás esetén a tagnyilvántartó lapot az előző tagszervezet megküldi annak a
tagszervezetnek, ahová a tag átigazolást kérte. Átigazolását a tag szóban vagy írásban kérheti.
11. Pártoló klub:
Az Egyesület pártoló klubot működtet. A klub tagja lehet – az a tagsági viszony létesítésére
nem jogosult személy – aki az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért,
azokat magáénak vallja és önzetlenül, baráti alapon támogatja az Egyesület tevékenységét.

III.
A MAGYAR SZEKCIÓ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
12. Az Egyesület szervei:






Küldöttgyűlés
Elnökség
Kibővített Elnökség
Számvizsgáló Bizottság
Etikai Bizottság

13. Küldöttgyűlés:
A Magyar Szekció legfőbb szerve, amely az Elnökségből, a tagszervezeteket és a tagságot
képviselő küldöttekből áll.
Minden tagszervezet 1 fő küldöttel képviselteti magát, valamint további 2 fő megfigyelőt
küldhet.
Az Elnökség országos küldöttgyűlést évente, tisztújító küldöttgyűlést háromévente hív össze.
A küldöttgyűlésen a tagszervezet küldöttje egy és azonos szavazati joggal rendelkezik. A
küldött akadályoztatása esetén a szavazati jogot valamelyik megfigyelő gyakorolhatja.
A ZALA MEGYEI EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Zala Megyei Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente össze kell hívni. Össze
kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri. Tisztújító
Közgyűlést háromévenként kell tartani.
A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait. A szavazategyenlőség esetén a
Közgyűlés elnökének szavazata dönt. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak több
mint a fele jelen van.
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Abban az esetben, ha a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, akkor a Közgyűlést két
héten belül ugyan azokban a napirendi pontokban újra össze kell hívni, az így összehívott
Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
14. A Közgyűlés feladatai:







A vezetőség beszámolójának megvitatása és az arról történő határozat meghozatala,
A tagdíjfizetés és felhasználás alapelveinek megállapítása,
A beérkezett indítványok, kérelmek, megvitatása és az ezekkel kapcsolatos döntések
meghozatala,
Az Alapszabály megváltoztatása,
Az Egyesület esetleges feloszlatásáról történő döntéshozatal,
A vezetőség által évente elkészített munkatervi javaslatok elfogadása

15. A Zala Megyei Egyesület vezetőségének tagjai:








az elnök.
az alelnök
a titkár
a gazdasági felelős
a sport referens
a belföldi referens
a külföldi referens

A vezetőség tagjait (elnök, elnökségi tagok) a tisztújító Közgyűlés titkosan, egyszerű
többséggel, három évre választja. Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza, tagjai kötelesek
legjobb tudásuk szerint ellátni feladatukat. Díjazásban nem részesülnek.
A megválasztott vezetőségi tag kiválása esetén az egyesület vezetőségének joga egy másik
választható egyesületi tagot kijelölni a megüresedett helyre. A vezetőség tagjai
visszahívhatók. Visszahívásukról az évenkénti, vagy az e célból összehívott rendkívüli
közgyűlés dönt.
Elnök:
Képviseli az Egyesületet, vezeti a vezetőségi ülést és közgyűlést, dönt a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó egyedi ügyekben, felelős a Közgyűlés határozatainak
végrehajtásáért.
Alelnök:
Teljes jogkörében helyettesíti az elnököt.
Titkár:
Ellátja a tagság szervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, az elnök, illetve alelnök
egyidejű távolléte esetén elvégzi az elnöki teendőket
Gazdasági felelős:
Feladata az egyesület vagyonának kezelése, a gazdálkodás irányítása. Elkészíti a költségvetést
és gondoskodik annak végrehajtásáról.
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Sport referens:
Az Egyesület sport és kulturális programjainak szervezése az éves terv alapján.
Belföldi referens:
A munkaterv szerinti programok szervezése.
Külföldi referens:
Külföldi programok munkaterv szerinti szervezése, kapcsolatok kiépítése.
A Zala Megyei Egyesület korábbi elnökei –tiszteletbeli elnökként- a vezetőségi értekezletek
állandó meghívottjaként segítik az elnökség munkáját.
16. Az Egyesület vezetőségi tagjainak megválasztása:
a.) Jelölőbizottság: a vezetőség mandátumának lejáratát megelőző közgyűlésen
háromtagú jelölőbizottságot kell választani
b.) Választási eljárás: a jelölőbizottság a tagoktól javaslatokat kér a megyei egyesület
vezetőségi tagjaira. Amennyiben a jelölőbizottság tagjára javaslat érkezik, és ő a
jelölést elfogadja, a jelölőbizottsági tagsága automatikusan megszűnik.
c.) Jelölt: az lehet, akit tagok egyharmada jelöltként támogat

IV.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
17. Az IPA Zala Megyei Egyesülete vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület vagyona csak az illetékes szervek határozata alapján az Egyesület érdekeinek
megfelelően használható fel. A Közgyűlés által választott ellenőrző szerv évente legalább
egyszer felülvizsgálja a pénzkezelést, arról jelentést készít a vezetőségnek.
Az Egyesület vagyona tagdíjakból, vagyoni hozzájárulásokból, valamint a Közgyűlés által
jóváhagyott és törvényes feltételeknek megfelelő gazdasági tevékenységből áll. Az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
18. Az Egyesület feloszlatása és az Alapszabály megváltoztatása:
Az Egyesület megszűnéséről, vagy más egyesülethez való egyesüléséről a Közgyűlés
kétharmados szótöbbséggel dönt.
Megszűntetés esetén a vagyon felhasználásáról – a céllal összhangban – a megszüntetést
kimondó közgyűlés dönt.
Az Alapszabály megváltoztatásáról a Közgyűlés akkor dönthet – szavazattöbbséggel –, ha a
tagok több mint fele jelen van.
V.
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A Zala Megyei Egyesület bármely tagja törvénysértő határozat észlelése esetén – tudomására
jutásától számított – 30 napon belül a területileg illetékes bíróság előtt megtámadhatja.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak.
Záradék:
Az Alapszabály módosítását a 2008. április 10-én megtartott Közgyűlés fogadta el, az a
Közgyűlés határozata értelmében az elfogadás napján hatályba lépett.
Zalaegerszeg 2008. április 10.

Kisházi Gábor
elnök

Kovács Tibor
alelnök

Tóthné Polgár Anna
gazdasági felelős
Pintér Krisztina
titkár

Kunos Tamás
külföldi referens

Kiss Ferenc
sport referens

Horváth László
belföldi referens

