ISACA Magyarországi Egyesület Alapszabály

ALAPSZABÁLY
a változásokkal egységes szerkezetben
Az ISACA Magyarországi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az Egyesület 1991.
december 31-i alakuló közgyűlésen megállapított és többször módosított Alapszabályát az összes
eddigi, valamint a <elfogadás dátuma>. napján történt módosításokkal egységes szerkezetbe
foglaltan az alábbiak szerint fogadja el:
I.

Az Egyesület neve, célja és feladatai

Az Egyesület
1. §
Neve:
ISACA Magyarországi Egyesület
Angol neve:
ISACA Budapest Chapter
Rövidített neve:
ISACA
Rövidített angol neve: ISACA-BUD
Székhelye:
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Működési területe: kiterjed Magyarország és az Európai Unió egész területére
Alapítva:
1991. évben
Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel 1992. január 21-én jött
létre. Nyilvántartási Száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0004339
2. §
(1) Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött és e
szabályok szerint működő társadalmi szervezet.
(2) Az Egyesület önkormányzati elven működik, saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel,
elkülönült gazdálkodással rendelkezik.
(3) Az Egyesület jogi személy.
(4) Az Egyesület a nemzetközi ISACA-val (ISACA Global) együttműködő magyarországi
szervezet.
Az Egyesület célja és tevékenysége
3. §
Az Egyesület céljai:
a) a tagok számára szakmai fórumot nyújtani a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok
kicserélésére és hasznosítására, az információs rendszerek kontroll környezetének
kialakítási, irányítási és ellenőrzési módszereinek területén;
b) az ISACA által kiadott minősítések szakmai és hivatalos elismertetése;
c) elősegíteni a tagok hazai és nemzetközi szakmai életbe történő bekapcsolódását;
d) lehetőséget teremteni a tagok számára hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésére
és ápolására;
e) szakmai ajánlások kialakítása, honosítása, folyamatos fejlesztése;
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f) etikai szabályok honosítása, folyamatos fejlesztése, különös tekintettel az
összeférhetetlenség és a függetlenség követelményeire;
g) tudatosítani az információs rendszerek irányításának, biztonságának és ellenőrzésének
fontosságát mind a szűkebb szakmai közvélemény, mind pedig a társadalom egésze
számára;
h) elősegíteni a vonatkozó jogszabályok magas szakmai színvonalának megteremtését, azok
betartását;
i) szakmai követelmények felállításával védeni a tagok, az ilyen jellegű szolgáltatást igénybe
vevő megbízók és a társadalom egészének érdekeit;
j) elősegíteni a szakmai továbbképzést, hazai és nemzetközi szakmai minősítések
megszerzését és megtartását;
k) közreműködni a szakmai oktatások tananyagának, tematikájának kidolgozásában;
l) elősegíteni, fejleszteni és ösztönözni a szakma magyarországi elterjedését, megbecsülését;
m) elősegíteni a szakmai szolgáltatások minőségének javítását, biztosítását;
n) elősegíteni a számítógépes és azzal támogatott bűnözés visszaszorítását.
4. §
Az Egyesület – céljai elérése érdekében – az alábbi tevékenységeket végzi:
a) oktatások és továbbképzések szervezése az ISACA Global által kiadott nemzetközi
szakmai minősítések megszerzésének és fenntartásának támogatásához;
b) szakmai és etikai szabályok honosítása és őrködés annak betartása felett;
c) szakmai és etikai standardok, ajánlások publikálása;
d) a szakma és a tagok érdekeinek képviselete;
e) kutatás és kutatási eredmények hasznosítása;
f) szakmai ügyekben javaslatok, állásfoglalások megfogalmazása és közzététele;
g) konferenciák, oktatások, továbbképzések szervezése;
h) egyesületi honlap és egyéb kommunikációs csatornák kiépítése és működtetése;
i) nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása hasonló profilú külföldi
szervezetekkel;
j) szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása a társszakmákat és társtudományokat képviselő
szervezetekkel;
k) szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása a jogalkotó és felügyeleti szervekkel,
hatóságokkal és egyéb közintézményekkel.
II.

Az Egyesület tagjai
A tag
5. §

(1) Az Egyesület tagjain keresztül fejti ki működését.
(2) Az Egyesületnek természetes személyek lehetnek a tagjai.
(3) A tagság át nem ruházható, a tagsággal kapcsolatos, illetve abból származó minden jogot csak
személyesen, vagy elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz útján lehet gyakorolni.
6. §
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(1) Az Egyesület a tagokról nyilvántartást vezet. A tagsági adatokat az Egyesület az ISACA Global
tagsági nyilvántartásból származó adatok elektronikus átvételével rögzíti saját nyilvántartásában.
A nyilvántartás frissítése legalább éves rendszerességgel történik, egyes tagi adatok változása
esetén szükség szerint részlegesen is frissíthető.
(2) A tagnyilvántartásban legalább az alábbi adatok szerepelnek:
a) a tag neve,
b) a tag levelezési címe,
c) a tag email címe,
d) a tag ISACA azonosítója.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok a tagság számára nyilvánosak. A
tagnyilvántartásban további adatok is szerepelhetnek, amelyek megadása önkéntes.
(4) A (2) bekezdésében felsorolt adatok (beleértve azok megváltozását is) közlésének
elmulasztásából, illetve a pontatlan közlésből adódó következményekért a tag felelős.
(5) A személyes adatok kezelésére külön szabályozás készül.
(6) A tagok nyilvántartására az Egyesület elektronikus nyilvántartó szoftvert alkalmaz.
(7) A tagnyilvántartás részleteivel kapcsolatos további feladatokra külön szabályzat készíthető.
A tag jogai és kötelezettségei
7. §
A tagokat azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.
8. §
A tag jogai:
a) részt vehet az Egyesület közgyűlésein, rendezvényein,
b) tájékoztatást kapni az Egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben,
c) tevékenyen részt vállalhat az Egyesület szakmai munkájában, illetve az Egyesület
működésének, belső szabályainak kialakításában és betartatásában,
d) a szakmai munkához kapcsolódóan munkacsoportban szerepet vállalhat,
e) választó- és szavazati joga van; a jelen Alapszabályban meghatározott
összeférhetetlenségi feltételek mellett minden tisztségre jelölhető és megválasztható,
f) igénybe veheti mindazokat a kedvezményeket és szolgáltatásokat, amelyeket az
Egyesület vagy harmadik személy az Egyesület tagjai számára nyújt.
9. §
A tag kötelezettségei:
a) az Egyesület Alapszabályát, az ISACA szakmai és etikai szabályait, az ISACA Global
tagjaira vonatkozó kötelezettségeket, valamint az ISACA Global és az Egyesület vezető
szerveinek döntéseit betartani,
b) az Egyesület tevékenységében legjobb tudása és lehetősége szerint részt venni,
c) a vállalt feladatokat elvégezni, a vállalt megbízatásoknak eleget tenni,
d) a tagdíjat határidőre megfizetni,
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e) az egyesületi tagságával összefüggésben tudomására jutott bizalmas információkat
titokban tartani, azokat kizárólag az Egyesületben végzett tevékenység céljára és keretein
belül felhasználni,
f) a tagnyilvántartásban szereplő adataiban beálló változást az Egyesülettel közölni.
A tagság keletkezése
10. §
(1) Az Egyesületi tagviszony szorosan kötődik az ISACA Global tagsági viszonyhoz. Ha a tag az
ISACA Global által biztosított tagsági típusok valamelyikének alkalmazásával létrehozza vagy
fenntartja éves ISACA Global tagsági viszonyát, akkor abban az évben Egyesületi tagságát is
kérheti. Az Egyesületi tagsági viszony létrejöhet akkor is, ha a tag másik ISACA Chapterből
átjelentkezik.
A felvételét kérő belépési nyilatkozattal kezdeményezi felvételét.
(2) Az ISACA Global tagsági viszony és az Egyesületi tagsági viszony együttes létrehozásával,
valamint a tagsági viszony éves megújításával a tag kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az
alábbiakat:
a) az ISACA Global és az Egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét,
b) az Alapszabályban foglaltakat,
c) az Egyesület etikai szabályait,
d) tagsággal járó kötelezettségeket – így különösen a tagdíj határidőre történő fizetését –
vállalja.
e) felvételét kéri az Egyesületbe.
(3) A belépési nyilatkozatnak tartalmazni kell a felvételt kérő azon adatait, amelyek a tagok
nyilvántartásához szükségesek.
(4) A tagsági viszony létrejön, amennyiben az elnökséghez eljuttatott belépési nyilatkozat a fenti
adatokat és nyilatkozatokat hiánytalanul tartalmazza és az első időszakos tagdíj befizetésre került.
(5) Az egyesületi tagság feltétele az ISACA Global tagság.
(6) Az elnökség javaslatára a közgyűlés szótöbbséggel dönthet „örökös tag” státuszának
odaítéléséről az Egyesület érdekében végzett kimagasló személyi teljesítmény alapján, egyes, 50.
életévüket betöltött tagokra nézve. Az örökös tagság státusza a közgyűlés szavazását követően az
örökös tag általi elfogadó nyilatkozat aláírásával keletkezik, és az adott naptári tárgyévtől mentesíti
a tagot a tagsági viszonyból fakadó mind belföldi, mind az ISACA Global tagdíjfizetési
kötelezettség alól, amely utóbbit az Egyesület átvállal, vagy a tagot segíti a számára
legmegfelelőbb tagság típus kiválasztásában. Egyebekben az örökös tag jogai és kötelezettségei
megegyeznek az Egyesület többi tagjának jogaival és kötelezettségeivel. Az elnökség akkor
jelölhet valakit örökös tagságra, ha a tagságból legalább 10 tag ezt indokolással ellátva írásban
kezdeményezi az elnökségnél. Az örökös tagot az elnökség előzetesen megkeresheti a jelöléssel
kapcsolatos szándéknyilatkozatának beszerzése érdekében, de ez a jelölésnek nem előfeltétele.
(7) A tagsági viszony létrejöttével a tag számára az Egyesület új tagsági kártyát készít és juttat el.
A tagság megszűnése
11. §
(1) A tagság megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
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c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
e) amennyiben a tag az ISACA Global tagságát nem újítja meg vagy elveszíti,
f) a tag másik Chapterbe átjelentkezik.
(2) A kilépés a tag erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján történhet.
(3) A tagsági viszony a – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére –
közgyűlés általi kizárással szüntethető meg, ha a tag jogszabályt, az Alapszabályt, az Egyesület
etikai szabályait vagy egyéb belső szabályait, vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
megszegi. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A
kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
védekezését előadhassa. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a Ptk. 3:35.§-ban foglalt jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal postai úton közölni kell. Az ISACA Global tagsági viszony megszűnése
az egyesületi tagsági viszony megszűnését is automatikusan maga után vonja.
(4) A tagság megszűnésével az adott évre már befizetett tagdíj nem követelhető vissza.
(5) Az örökös tagság automatikusan megszűnik az egyesületi tagság megszűnésével, vagy
amennyiben az örökös tagot az elnökség vagy a felügyelő bizottság bármely etikai vétségben
elmarasztalja. Az örökös tagságról az örökös tag bármikor írásban egyoldalúan is lemondhat.
(6) A tagsági viszony megszűnésével a tagsági kártya érvényességét veszti.
III.

Az Egyesület szervezete
Általános szabályok
12. §

(1) Az Egyesület szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) az elnök,
d) a felügyelő bizottság.
.
(2) Az elnök az elnökség tagja, de önállóan választott, az elnökségi tagságtól elkülönülő tisztség.
Ahol jelen Alapszabály elnökséget, vagy elnökségi tagot említ, az adott rendelkezés az elnökre is
vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt szervek az egyesület vezető szervei.
(4) A vezető szervek tagjai az egyesület tisztségviselői. Tisztségviselő csak az egyesület tagja lehet.
(5) A tisztségviselők nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
(6) Ugyanazon tag egy időben az elnökség és a felügyelő bizottság közül csak az egyiknek lehet
tagja, továbbá aki az elnökség tagja volt, e megbízatása megszűnése után legkorábban 1 évvel lehet
a felügyelő bizottság tagja.
(7) A tisztségviselők nem állhatnak jövedelemszerzéssel összefüggő kapcsolatban egymással.
(8) A tisztségviselők munkájukat önkéntes alapon, díjazás nélkül végzik, de jogosultak
tisztségviselői megbízatásuk ellátása során felmerült költségeik – külön szabályban meghatározott
feltételek szerinti – megtérítésére.
(9) Tisztségviselőnek való jelölés akkor tekinthető érvényesnek, ha azt az érintett elfogadta.
(10) Tisztségviselőnek jelölt tagnak nyilatkoznia kell arról, hogy vele kapcsolatban az
összeférhetetlenségi feltételek fennállnak-e.
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(11) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban jelzett tisztségek valamelyikét ugyanazon személy
legfeljebb 3 egymást követő terminuson keresztül töltheti be. Amennyiben egy tisztség az elnökség
két éves megbízatása közben keletkezik, úgy az adott tisztség legfeljebb egybefüggő 6 évig tölthető
be.
A közgyűlés
13. §
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása,
b) az Egyesület önkéntes feloszlásának, vagy más egyesülettel való egyesülésének
kimondása,
c) az Egyesület elnökének és tisztségviselőinek megválasztása, – új tisztségviselőinek
megválasztásával egyidejű – visszahívásuk,
d) az Egyesület éves költségvetésének, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének
megtárgyalása és elfogadása,
e) döntés az Egyesület megszűnése esetén, a – pénzügyi kötelezettségek teljesítése után –
fennmaradó vagyonnal kapcsolatban,
f) az Egyesület előző évi szakmai és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása,
g) az elnökség jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése
h) tag kizárásáról szóló döntés,
i) a tisztségviselők, továbbá az Egyesület tevékenységében aktívan részt vállaló tagok
költségtérítésére vonatkozó szabályok és feltételek megállapítása,
j) a tagdíjak megállapítása és a befizetés rendjének kialakítása az ISACA Global
rendelkezéseivel összhangban,
k) döntés az Egyesület más szervezetbe tagként való be-, illetve kilépéséről, annak
feltételeiről,
l) döntés az etikai döntések elleni fellebbezésről.
(3) A közgyűlés jogosult bármely egyéb ügyben magához vonni a döntési hatáskört.
(4) A közgyűlés megtartható személyes megjelenéssel vagy digitális eszközök használatával
elektronikus módon, ahol a közgyűlés résztvevői konferencia szoftver használatával, képi és hang
csatlakozási lehetőséggel vehetnek részt az eseményen, követhetik a közgyűlés eseményeit
elektronikus hírközlő eszköz használatával, és részt vehetnek a döntésekben és szavazásokban.
(5) Az Egyesület ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárással is hozhat határozatot, teljesítheti a
közgyűlés céljait és ahhoz kapcsolódó kötelezettségeit.
(6) Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az ülés összehívására jogosult elnökség
kezdeményezheti oly módon, hogy a közgyűlésre szóló meghívó helyett a határozat tervezetét
küldik meg az Egyesület tagjainak.
(7) Az egyesületi tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc napos határidőt
kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék a közgyűlés összehívására jogosult
elnökségnek.
(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az Egyesület alapszabályának, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
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eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén.
(9) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az elnökségnek össze kell hívnia.
(10) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül – az elnökség megállapítja a szavazás eredményét és azt további
három napon belül közli az Egyesület tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
14. §
(1) A rendes közgyűlést évente egyszer, a tárgyév március 31-ig kell megtartani.
(2) Rendkívüli közgyűlést kell tartani 30 napon belül, ha:
a) az Egyesület legalább 35 tagja vagy a tagok 15%-a (amelyik kevesebb) az ok és az ülés
céljának megjelölésével kéri,
b) az elnökség létszáma a 18. § (5) bekezdésben írt létszám alá csökken,
c) a felügyelő bizottság létszáma 3 fő alá csökken,
d) az elnökség vagy a felügyelő bizottság azt kezdeményezi.
(3) A közgyűlést az Egyesület elnöksége hívja össze. Ha bármilyen okból ez nem történik meg,
úgy a felügyelő bizottság hívja össze a közgyűlést.
(4) A közgyűlésről a tagokat a tagnyilvántartásban szereplő email címükre legalább 15 nappal a
közgyűlést megelőzően kiküldött és az Egyesület honlapján közzétett meghívóban kell
tájékoztatni. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét
vagy elektronikus megtartás estén annak módját, időpontját és napirendi pontjait, továbbá az
esetleges határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlés helyét és időpontját, elektronikus
közgyűlés esetén a közgyűléshez történő csatlakozáshoz szükséges belépési lehetőséget. A
meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörben az álláspontjukat kialakíthassák.
(5) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi
részvételre jogosult megjelent, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(6) Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(7) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
15. §
(1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozathozatalkor nem szavazhat a Ptk 3:19.§ (2) bekezdésben megjelölt
tag.
(2) A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok
tekintetében határozatképes, ha azon legalább 25 tag vagy a tagok 10%-a (amelyik kevesebb) részt
vesz.
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(3) A határozatképességnek minden egyes határozathozatalkor fenn kell állnia. A szabályszerűen
közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak
legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
(4) Az egyesület Alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(5) A közgyűlés a tagság számára nyilvános. A közgyűlésen az elnökség vagy a felügyelő bizottság
meghívása alapján vehet részt olyan személy, aki nem tagja az egyesületnek. Az Egyesület
megbízott jogásza és adminisztrátora a közgyűlésen részt vehet.
(6) A közgyűlés megkezdésekor a tagsági nyilvántartásnak rendelkezésre kell állnia, amely alapján
a tagokat tagi adataik alapján azonosítani kell. A tagok azonosítása elektronikus módon (pl. a
tagnyilvántartó szakrendszer alkalmazásával) is megvalósítható. Az azonosított tagok vehetnek
részt a szavazásokban. A tagokról elektronikus vagy papír alapú jelenléti ívet kell felvenni és meg
kell állapítani a megjelent tagok számát, ami a közgyűlési döntéshozatal alapjául szolgál. A
megjelent tagok száma az időközben érkező tagok számával – a megérkezésüktől számítva –
növekedhet. A közgyűlésről időközben távozó tagok csökkentik a megjelent tagok számát.
(7) A jelenlévő tagok közül meg kell választani a közgyűlés tisztségviselőit: a levezető elnököt,
majd a jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt.
(8) Ezek után a közgyűlés elfogadja napirendjét, annak részeként a rendelkezésre álló időkeretet.
(9) A levezető elnök a közgyűlést befejezetté nyilvánítja, ha
a) az összes napirendi pont megtárgyalásra vagy elhalasztásra került, vagy
b) a közgyűlés határozatképtelenné vált, vagy
c) a napirendben elfogadott időkeret lejárt.
16. §
(1) A személyes megjelenéssel megtartott közgyűlés határozatait a személyi döntések esetén titkos
szavazással, minden egyéb esetben nyílt szavazással hozza. Elektronikus közgyűlés során a
személyi döntések a rendelkezésre álló szoftveres megoldások alapján titkos vagy nyílt szavazással
is meghozhatók. Elektronikus titkos szavazás esetén olyan módon valósítja meg az egyesület a
titkos szavazást, hogy a szavazók személyét és szavazatát kizárólag az online közgyűlés technikai
lebonyolítója ismerheti meg és köteles bizalmasan kezelni.
(2) A személyes megjelenéssel megtartott közgyűlésen titkos szavazás esetére 3 tagú
szavazatszámláló bizottságot kell választani, amely saját soraiból elnököt választ. A
szavazatszámláló bizottság tagjai nem lehetnek olyan személyek, akik az adott döntésben
érintettek.
17. §
(1) A közgyűlés döntéseit – a következőkben felsorolt kivételektől eltekintve – egyszerű többséggel
hozza. A közgyűlésen a határozati javaslat elfogadásához a jelenlévők többségének „igen”
szavazata szükséges (ha ez nincs meg, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni).
(2) Vezető szervek tagjainak választása esetén a szavazás szervenként külön, egy-egy fordulóban
történik. Minden tag legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tisztségviselői helyre a választás
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történik. Megválasztottnak a legtöbb szavazatot kapó jelöltek tekintendők. Az utolsó hely(ek)en
lévő szavazategyenlőség esetén az abban érintettek között újabb fordulót kell tartani.
(3) A megjelent tagok több mint kétharmadának szavazata szükséges a tag kizárásához.
(4) A közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni, az alábbi tartalommal
a) a határozat időpontja,
b) a határozat tartalma és hatálya,
c) a támogatók, ellenzők és tartózkodók száma.
(5) A közgyűlés dokumentumait elektronikusan kell elkészíteni és az aláíróknak elektronikusan,
vagy teljes bizonyító erejű magánokirat létrehozására alkalmas módon és szolgáltatás
igénybevételével kell aláírniuk. Az aláírási eljárást a rendelkezésre álló digitális megoldások
alapján kell végrehajtani, például azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésszolgáltatással (AVDH) vagy személyre szóló elektronikus aláírással.
Az elnökség
18. §
(1) Az elnökség az Egyesület általános hatáskörű ügyintéző, munkavégző és képviseleti szerve.
(2) Az elnökség a megválasztott 6 egyesületi tagból és az elnökből áll.
(3) Az elnök javaslata alapján az elnökség tagjai közül alelnököt választ. Az alelnök feladata az
elnök szükség szerinti helyettesítése.
(4) Az elnökséget a közgyűlés választja 2 évre, azzal, hogy az elnökség mandátuma a
megválasztását követő második naptári évben tartandó rendes közgyűlésig szól.
(5) A soron következő közgyűlésen – kivéve, ha azon egyébként a teljes elnökség választása
napirenden van – új elnökségi tagot kell választani azok helyére, akiknek az elnökségi tagsági
megbízatása megszűnt. Az így megválasztott elnökségi tag mandátuma az elnökség mandátumával
együtt jár le.
(6) Az elnökség minden jogköre és hatásköre megszűnik, ha
a) mandátuma lejárt,
b) az elnökség létszáma 4 fő alá csökken,
c) az elnökséget a közgyűlés – új elnökség egyidejű megválasztása mellett – visszahívja.
(7) Az elnökségi tagság a megválasztással jön létre.
(8) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) az egyesületi tagság megszűnésével,
b) lemondással,
c) az elnökség mandátumának lejártával,
d) az elnökségi tag értékelése alapján a legkisebb pontszámot kapó elnökségi tag
mandátumának automatikus megszűnésével a (9) bek. szerint.
(9) Az elnökség tagjai a közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
(10) Az elnökség évente értékeli tagjainak munkáját úgy, hogy az elnökségi tagok egymásról az
előre meghatározott szempontok alapján szempontonként 1-10-ig terjedő pontszámokat adnak. Az
elnökség az értékelési szempontokat saját maga határozza meg. Az éves értékelés során legkisebb
pontszámot elérő elnökségi tag mandátuma automatikusan megszűnik a soron következő éves
beszámoló napjának hatályával, és szükség esetén a közgyűlés a beszámoló után új elnökségi tagot
választ a helyére. Az így megválasztott tag mandátuma az elnökség mandátumának lejártával
automatikusan megszűnik (ld. (4) bek.). Amennyiben a legkisebb összpontszámot elérő elnökségi
tagok között szavazategyenlőség van, akkor az elnökség ezen érintett taggal kapcsolatban újra
szavaz, ekkor már a konkrét személyekről (a szavazásban csak a nem érintett elnökségi tagok
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vehetnek részt). Ha ezek után is szavazategyenlőség alakulna ki, akkor az elnökség dönt, hogy
minden érintettre vonatkoztatja a kiesés jogintézményét, vagy minden érintett vonatkozásában
felmentést ad alóla.
19. §
(1) Az elnökség dönt minden olyan ügyben, ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.
(2) Az elnökség feladatai és hatásköre különösen:
a) a közgyűlések előkészítése, megszervezése, összehívása,
b) a közgyűlési határozatok előkészítése, végrehajtása,
c) a közgyűlési és elnökségi határozatok nyilvántartása,
d) belső munkamegosztás és felelősségi körök kialakítása,
e) az elnökség és a szakmai feladatokra jelentkező egyesületi tagok közül kijelölni az
ISACA Global chapter board funkciók betöltőit,
f) gondoskodni a tagnyilvántartás, továbbá az ahhoz kapcsolódó tagdíjnyilvántartás
vezetéséről,
g) az Egyesület ügyintézésével kapcsolatos feladatok ellátása,
h) az Egyesület törvényes, a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és egyéb belső
szabályoknak megfelelő működésének biztosítása,
i) az Egyesület képviseletének biztosítása,
j) az Egyesület tevékenységének operatív szervezése, lebonyolítása úgy, hogy azok a célok
megvalósításához vezessenek,
k) az Egyesület gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése, gazdálkodás az elfogadott
költségvetés keretein belül,
l) a tagok folyamatos és teljes körű tájékoztatása az elnökség döntéseiről,
m) a felügyelő bizottság munkájának támogatása, beleértve minden kért információ ésszerű
határidőn belüli átadását,
n) őrködni az Egyesület tekintélyén,
o) eljárni az ISACA etikai kódexe és az Egyesület Alapszabálya alapján a tagok közötti
etikai ügyekben. etikai eljárást bármely tag kezdeményezhet. Az elnökség a hozzá
benyújtott ügyet kivizsgálja, arról jelentést fogad el. Az etikai eljárást kezdeményező saját
döntése alapján ügyével a felügyelő bizottsághoz is fordulhat.
(3) Az Egyesület belső szabályzata további feladatokat állapíthat meg az elnökség számára.
(4) Az egyes feladatoknak az elnökségen belüli megosztásáról – az Alapszabály eltérő
rendelkezéseinek kivételével – az elnökség dönt.
(5) Az elnökségi hatáskörök gyakorlását az elnökség saját döntésével – az Alapszabály eltérő
rendelkezéseinek kivételével – bármelyik elnökségi tagra átruházhatja.
(6) Az elnökség saját munkarendjét maga állapítja meg. Az elnökség határozatképes, ha az ülésén
az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
(7) Az elnökség a határozatokat igénylő döntéseket egyszerű többséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az elnök
20. §
(1) Az elnöki megbízatás a közgyűlésen történő közvetlen megválasztással jön létre és önálló
tisztségként jelenik meg.
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(2) Az elnöki megbízatás megszűnik
a) lemondással,
b) az elnökségi tagság megszűnésével,
c) új elnök megválasztásával,
(3) Az elnök feladata és hatásköre:
a) az elnökség munkájának koordinálása,
b) az elnökségi döntések végrehajtásának megszervezése,
c) munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazottai tekintetében.
(4) Az Egyesület belső szabályzata további feladatokat állapíthat meg az elnök számára.
Az elnökség ülése és döntései
21. §
(1) Az elnökség évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart, elsősorban elektronikus
formában.
(2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha
a) az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, a
kéréstől számított 10 napon belül,
b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja,
c) a felügyelő bizottság kezdeményezi,
d) az elnök megbízatása megszűnik.
(3) Az elnökség ülését az Egyesület elnöke hívja össze az elnökségi tagoknak és a felügyelő
bizottság tagjainak az Egyesület által biztosított hivatalos email címükre legalább 5 nappal
korábban az Egyesület adminisztrátora által kiküldött, a tervezett napirendet tartalmazó meghívó
útján.
(4) Az elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak.
22. §
(1) Az elnökség minden döntését nyílt szavazással hozza.
(2) A döntésre került javaslat elfogadottnak tekinthető, ha az elnökségi tagok több mint fele
támogatja azt.
(3) Az elnökség minden tevékenységét elsősorban elektronikus ügymenetben hajtja végre, üléseit
elektronikus hírközlő eszköz használatával tartja meg, dokumentumait elektronikusan készíti el, és
az Egyesület képviseletét is elektronikus módon végzi amikor az lehetséges. Ennek érdekében a
rendelkezésére álló ingyenes és fizetős megoldásokat használhatja. (4) Az elnökség üléseiről
emlékeztetőt kell készíteni, az ülésekről elektronikus rögzítéssel felvétel készíthető.
(5) Az elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni.
(6) Az elnökség döntései és határozatai (beleértve a szavazást is), illetve az elnökségi ülésekről
készült emlékeztetők a tagok számára szabadon megismerhetők, azokat az Egyesület
dokumentumtárában meg kell őrizni és kérés esetén az igénylő tag számára elérhetővé kell tenni.
A felügyelő bizottság
23. §
(1) A felügyelő bizottság az Egyesület általános ellenőrző szerve.
(2) A felügyelő bizottság 3 egyesületi tagból áll.
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(3) Az Egyesület közgyűlése a rendes tisztújítás keretében a felügyelő bizottság tagjait 2 évre
választja. Részleges tisztújítás keretében választott felügyelő bizottsági tag mandátuma a felügyelő
bizottság mandátumával együtt megszűnik.
(4) A felügyelő bizottságot a közgyűlés – új felügyelő bizottság egyidejű megválasztása mellett –
visszahívhatja.
(5) A felügyelő bizottsági tagság a megválasztással jön létre.
(6) A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) az egyesületi tagság megszűnésével,
b) lemondással,
c) a felügyelő bizottság mandátumának megszűnésével.
(7) A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.
(8) A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre
a) negyedévente felülvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, amelyről
az elnökség számára jelentést készíthet, ennek érdekében folyamatosan hozzáférhet az
elnökség által előkészített munkaanyagokhoz, jegyzőkönyvekhez és a gazdasági
események dokumentumaihoz, az Egyesület elektronikus dokumentumtárához,
b) véleményezi az Egyesület által megkötni tervezett szerződéseket,
c) véleményezi az Egyesület valamely szerve által elfogadni tervezett belső szabályzatot,
d) véleményezheti az Egyesület valamely szerve által meghozni tervezett határozatot,
e) véleményezi az Egyesület éves gazdálkodásáról szóló közgyűlési beszámolót,
f) köteles összehívni az intézkedésre jogosult szervet, ha jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit sértő esemény, mulasztás történt, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merül fel,
g) jogosult eljárni az ISACA etikai kódexe és az Egyesület Alapszabálya alapján a tagok
közötti etikai ügyekben. Etikai eljárást bármely tag kezdeményezhet. A felügyelő bizottság
a hozzá benyújtott ügyet kivizsgálja, arról jelentést fogad el. Az etikai eljárást
kezdeményező saját döntése alapján ügyével az elnökséghez is fordulhat.
(9) A felügyelő bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni.
(10) A felügyelő bizottság munkarendjét maga állapítja meg.
(11) A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
IV.

Az Egyesület működése és gazdálkodása
Az Egyesület képviselete
24. §

Az Egyesületet az elnök és az elnökség által erre megválasztott legalább két elnökségi tag egyike
együttesen képviseli.
Az Egyesület működése
25. §
(1) Az Egyesület az Alapszabály, a vonatkozó háttér jogszabályok, valamint az Egyesület további
belső szabályzatai alapján működik, elsősorban elektronikus megoldások használatával és
formában.
(2) Az Egyesület belső szabályzatait – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – az elnökség
fogadja el.
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(3) Új vagy módosuló belső szabályzat tervezetét a felügyelő bizottság számára véleményezés
céljából elérhetővé kell tenni. A véleményezésre legalább 15 napos időtartamot kell biztosítani.
26. §
(1) Az Egyesületben az elfogadott szakmai program megvalósítása az elnökség és a tagok
tevékenysége által, valamint bizottságokban és munkacsoportokban folyik.
(2) Bizottság vagy munkacsoport felállítását bármelyik tag kezdeményezheti.
(3) Bizottság vagy munkacsoport létrehozásáról, megváltoztatásáról, illetve megszűnéséről,
valamint vezetőjéről és összetételéről az elnökség dönt.
(4) Bizottság vagy munkacsoport az elnökség által meghatározott időközönként az elnökségnek
beszámol munkájáról.
(5) Bizottság vagy munkacsoport munkarendjét maga határozza meg.
(6) Bizottság vagy munkacsoport munkáját az elnökség eszközeivel segíti.
Az Egyesület gazdálkodása
27. §
(1) Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, eredményét azonban nem oszthatja fel, azt a
célok megvalósítására kell fordítania.
(2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával, annak erejéig felel. A tagok, a tagdíj befizetésén
túl, saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
(3) Az Egyesület – a bankbetét kivételével – befektetési tevékenységet nem folytathat.
(4) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, támogatásokból, pályázatokon elnyert pénzeszközökből,
oktatási tevékenységének és szakmai rendezvényeinek bevételeiből, valamint szakmai publikációs
tevékenységéhez kapcsolódó bevételekből állnak.
(5) Az Egyesület a (4) bekezdésben felsorolt tevékenységeken kívül egyéb vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
V.

Vegyes rendelkezések

Törvényességi felügyelet
28. §
(1) Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol.
(2) Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
Az Egyesület megszűnése
29. §
(1) Az Egyesület megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti.
(2) Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:83-3:86.§ az irányadó.
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Háttér jogszabályok
30. §
Az Alapszabályában nem rendezett kérdésekben
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), továbbá
b) a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Értelmező rendelkezések
31. §
Az Alapszabály ettől eltérő rendelkezésének hiányában az Alapszabály egyes fogalmait az alábbiak
szerint kell értelmezni:
a) közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § 2.) pont szerinti hozzátartozó
b) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó és az élettárs
c) döntés: az Egyesület szervének bármely döntése
d) határozat: az Egyesület szervének valamely napirendjére került ügyben hozott,
érdemi döntése
e) bizottság: az Egyesület tevékenységének adott részterületét koordináló szervezet
f) munkacsoport: az Egyesület tevékenységének keretében adott szakmai vagy
működési feladat végrehajtásával megbízott szervezet
g) jövedelemszerzéssel összefüggő kapcsolat: minden olyan jogviszony, amelynek
keretében az egyik fél a másik félnek (beleértve akár közvetett tulajdonukban álló
üzleti vállalkozásokat is) anyagi ellenszolgáltatást vagy más vagyoni előnyt nyújt,
illetve anyagi ellenszolgáltatás vagy más vagyoni előny fejében tevékenységet
kifejt, továbbá az azonos szervezetben egymással függelmi viszonyt megvalósító
kapcsolat
h) ISACA Global: www.isaca.org honlap tulajdonosa.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
32. §
(1) Jelen Alapszabály ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárással lép hatályba.
(2) Az érvényes mandátummal rendelkező etikai bizottság megbízása a mandátumának végéig tart,
annak lejáratáig végzi feladatait, a mandátum lejárata után új etikai bizottságot az Egyesület már
nem választ. Az etikai bizottság feladatait az elnökség és a felügyelő bizottság veszi át.
(3) Az érvényes mandátummal rendelkező elnökségi tagok megbízása a mandátumuk végéig tart,
annak lejárata után, a következő tisztújító közgyűlés feladata az elnökség új létszámának megfelelő
számú jelölt megválasztása.
(4) A 18. § (2) bekezdésben meghatározott elnökségi létszám kialakítását első alkalommal a 2022.
évi rendes közgyűlés alkalmával kell érvényesíteni, addig az elnökség létszáma a korábbi 9 fő
marad.
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Az Egyesület egységes szerkezetű módosított Alapszabálya az ülés tartása nélküli döntéshozatali
eljárásban <dátum> napon elfogadottá vált.
Az Egyesület módosított Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az elnök a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
VI.
Az Egyesület tisztségviselői
Elnök: Biró Gergely
Elnökségi tagok: Dellei László, Gélák Róbert, Horváth Pál, Mészáros Norbert, Rónaszéki
Péter, Tarján Gábor, Viczián Pál, Szeiler Andrea
Felügyelő bizottsági tagok: Biró Gabriella, Ragó István, Szabolcs András
Etikai bizottsági tagok: Sajti János, Szabó Zsolt Mihály, Szenes Katalin
Budapest, <elfogadás dátuma>. napján
Alulírott Biró Gergely elnök és Horváth Pál Béla alelnök igazoljuk, hogy az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
A változtatásokat az egyesület <határozat száma> számon meghozott határozataival fogadta el.
…………………………………….
Biró Gergely
elnök
…………………………………….
Horváth Pál Béla
alelnök

15

