
 
 
 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
MAGYAR SZEKCIÓ 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE2 
ALAPSZABÁLYA 

 
 

I. 
A Szervezet neve, székhelye, jogállása 

 
 
1. A szervezet neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

MAGYAR SZEKCIÓ 
Készenléti Rendőrségi Szervezete3 
(továbbiakban: Szervezet)4 
 

 Rövidített neve:  Készenléti Rendőrség IPA Szervezete5 
 
2. A Szervezet székhelye: Budapest, X. Kerepesi út 47-49. 
 Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 
 
3. Jogállása: Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (4) bek. 
  alapján önálló jogi személy 
 
 

II. 
A Szervezet tevékenységi köre, célja 

 
4. A Szervezet tevékenységi köre kiterjed – a céljaival és az IPA Nemzetközi Alapszabályával 

összhangban álló – tevékenységi formára, amely a tagok közötti szakmai kapcsolatokat és a 
bajtársiasságot erősíti.  
A Szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt.6  

 
5. A Szervezet elismeri és magáénak vallja a Nemzetközi Rendőr Szövetség /IPA/ célkitűzéseit. A 

„Servo per Amikeco” /Barátsággal szolgálni/ nemzetközi jelmondat szellemében célja: 

1 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
2 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
3 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
4 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján, az Alapszabályban végig módosítva 
5 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
6 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
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- a rendőrök közötti barátság ápolása, sokoldalú segítség nyújtás a rendőri 

munkaterületeken a tapasztalatcsere előmozdításához bel- és külföldön; 
- az IPA tagsági kötelezettségek teljesítésének és a jogok gyakorlásának elősegítése; 
- személyi és szakmai kapcsolatokat ápoló kulturális, sport és szakmai rendezvények 

megszervezése; 
- a tagok gyermekei csereprogramjainak, valamint a fiatalok nemzetközi találkozóinak 

támogatása; 
- felvilágosító munka végzése, az állampolgárokkal való erősebb kapcsolat 

megvalósításához, a pozitív rendőrkép kialakításához; 
- törekedni a lakosság és a rendvédelmi szervek, valamint a rendőrség és a civil 

szervezetek közötti együttműködés javítására; 
- segíteni és támogatni az időszerű biztonságpolitikai célkitűzések megvalósítását, a 

közrend és közbiztonság, valamint a közlekedés biztonságával kapcsolatos feladatok 
végrehajtását. 

 
 A Szervezet elismeri és magáénak vallja az Európai Rendőri Etikai Kódexet. 
 

III. 
Szervezeti tagsági viszony 

 
6. A Szervezetnek azok a természetes személyek lehetnek tagjai, akik a Szervezet célkitűzéseivel 

egyetértenek, azok megvalósításában közreműködést vállalnak, a szervezet alapszabályát 
magukra nézve kötelezően elfogadják. 

 
7. A Szervezet tagjai lehetnek: 

 
- a Magyar Köztársaság Rendőrsége hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői és 

közalkalmazottai; 
- a Magyar Köztársaság Rendőrsége személyi állományából nyugállományba vonul-

tak, a büntető, a fegyelmi vagy az etikai úton nyugdíjazottak kivételével; 
- a rendészeti szakiskolákkal rendőrségi hallgatói, illetve tanulói7 jogviszonyban állók; 
- az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendőrséget irányító és felügyelő 

szervezeti egységeinek hivatásos állományának tagjai, köztisztviselői és 
közalkalmazottai, továbbá ezen állománycsoportból nyugállományba vonultak, a 
büntető, a fegyelmi vagy az etikai úton nyugdíjazottak kivételével;8 

- a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának tagjai, köztisztviselői 
és közalkalmazottai, továbbá ezen állománycsoportból nyugállományba vonultak, a 
büntető, a fegyelmi vagy az etikai úton nyugdíjazottak kivételével; 

- más ország rendőrségének tagjai csak akkor vehetők fel, ha abban az országban még 
nincs megalakítva nemzeti szekció (annak megalakításáig); 

- nyugdíjas rendőröket, akik nem tagjai az IPÁ-nak és állandó jelleggel 
Magyarországra települtek, csak akkor lehet felvenni, ha hitelt érdemlően 
bizonyítják, hogy az anyaországban megfelelnek a tagsági feltételeknek. Ha már 
tagjai az IPÁ-nak, megtarthatják az anyaországi tagsági viszonyukat, vagy 
átléphetnek a tagszervezetbe. 

 

7 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
8 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján 
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A tagság további feltétele legalább egy éves szolgálati idő a rendőrség (Belügyminisztérium) 
állományában (hallgatói állományában.) 
 
A tagok a felvételüket írásban kérhetik. A Szervezet Vezetősége /a továbbiakban: Vezetőség/ 
köteles a feltételek meglétét vizsgálni. A tagfelvételt megtagadó döntés ellen a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül a Szervezet közgyűléséhez lehet fordulni. 

 
8. A tagsági viszony megszűnik: 
 

- a tag halála esetén törléssel; 
- kilépéssel, amely bármikor megtehető; 
- az új szolgálati hely szerinti IPA szervezethez történő átjelentkezéssel; 
- ha a tagsági viszony létesítésének alapfeltételeként meghatározott egyik jogviszony 

sem áll már fenn törléssel; 
- a tagsági kötelezettségek bármelyikének súlyos és vétkes megszegése esetén 

kizárással; 
- a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli 

felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév 
utolsó napján törléssel; 

- a szervezet megszűnésével. 
 
9. A Vezetőség az e célt szolgáló külön – a fegyelmi szabályzat alapján lefolytatott -eljárásban dönt 

a tag kizárásáról. Az eljárás megkezdéséről és annak okáról írásban értesíti az eljárás alá vont 
tagot.  
Ha a tag kéri, akkor a meghallgatása után, egyébként a Vezetőség a tudomására jutott adatok 
alapján hozott határozatban dönt a kizárásról. 
A Vezetőség a határozatot a kizárt tag részére írásban megküldi, melyben fel kell tüntetni a 
jogorvoslati lehetőséget is.  
 
A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot a Vezetőség a nyilvántartásból határozattal törli, és 
erről írásban tájékoztatja. 
 
A kizárással, illetve a törléssel kapcsolatos döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
a Szervezet Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely adott kérdésben a soron következő ülésén 
dönt. 

 
 A Szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – tudomásra jutástól 

számított 30 napon belül – a bíróság előtt is megtámadhatja. 
 
10. Tagsági igazolvány 
 

A tagokat a Szervezet köteles tagsági igazolvánnyal, és igény szerint gépkocsi-emblémával 
ellátni, amelyek az IPA Magyar Szekció tulajdonát képezik. 

Az igazolvány és a gépkocsi-embléma kiadásával kapcsolatos költségtérítés mindenkori 
összegét az IPA Magyar Szekció állapítja meg. 

A tagsági viszony fennállását a tagsági igazolvány érvényesítő bélyege igazolja. Az IPA 
Magyar Szekció külön határozata irányadó a tagdíj befizetésének a gépkocsi-emblémán történő 
igazolására. 
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Az érvényesítéskor az ezzel megbízott személy köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, 
hogy a tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. A tagsági viszony megszűnésének 
megállapítása ellen az érintett 30 napon belül a Szervezet Vezetőségéhez fordulhat. 

 
A tagsági viszony megszűnése esetén a tag köteles a tagsági igazolványát és a gépkocsi-
emblémát a Szervezet Vezetőségéhez beszolgáltatni. Ennek elmaradása esetén az Elnökség 
jogosult a bevonásra intézkedni. 

 
Az IPA emblémája törvényesen védett. A Szervezet által kiadott nyomtatványokon, zászlókon, 
a tagok névjegykártyáján, járművein használata - az egyéb vonatkozó jogszabályok betartása 
mellett - megengedett.  

 
11. Tagsági nyilvántartás 
 

A Szervezet titkára köteles a tagokról nyilvántartást vezetni. 
 
A tagok által jóváhagyott adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi 
adatokra, valamint a tagszervezet működéséhez szükséges adatokra. 
 
Az adatok változását a tagoknak be kell jelenteniük. 
 
A tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvétel napjával kezdődik. 
 
A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag adatai 3 évig, kizárás esetén 6 évig 
tárolhatók a megszűnés okának megjelölésével. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból 
törölni kell. 

 
 

IV. 
A tagok jogai, kötelezettségei 

 
12. A tagok jogai: 
 

- jogosult az Alapszabályban meghatározott tagsági jogait gyakorolni; 
- jogosult az IPA Magyar Szekció és a tagszervezeteinek rendezvényein részt venni, 

eszközeit és kedvezményeit igénybe venni; 
- közreműködhet a szervezeti programok tervezésében, szervezésében, és 

lebonyolításában; 
- választhat és választható a Szervezet szerveibe; 
- jogosult a tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelkép használatára; 
- a közgyűlésen hozott döntés esetén valamennyi tag azonos szavazati joggal 

rendelkezik; 
- a tag a Szervezet által delegálható az IPA Magyar Szekció Országos 

Küldöttgyűlésére. 
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13. A tagok kötelességei: 

 
- köteles a kitűzött célok elérését tevékenyen elősegíteni; 
- tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA Magyar Szekció, illetve a 

Szervezet jó hírnevét (tekintélyét) csorbítják, 
- a szervezethez fűződő kötelezettségeit teljesíteni, 
- tagsági viszonyának fenntartása esetén az éves tagdíját a tárgyév március 15.-ig 

megfizetni, 
- hozzájárulni a nemzetközileg előírt (igazolványában szereplő) személyi adatainak és 

a tagszervezet működéséhez szükséges egyéb adatainak a nyilvántartásához 
- betartani az Alapszabályban és a reá vonatkozó határozatokban foglaltakat. 

 
 

V.9 
Baráti Kör 

 
14. A Szervezet céljainak elérése, valamint a tervezett programjainak sikeres lebonyolításának 

támogatása érdekében Baráti Kört alakít. A Baráti Kör működtetésének szabályait az IPA 
Magyar Szekció ajánlásainak figyelembe vételével az Elnökség határozza meg. 

 
 

VI. 
A Szervezet vagyona, gazdálkodása 

 
15 A Szervezet gazdálkodása non-profit jellegű, céljai megvalósítása érdekében vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 

 
A Szervezet vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. 

 
Amennyiben az éves bevétel az 5.000.000.- Ft-ot eléri, a Szervezet Ellenőrző Bizottságot állít 
fel. 

 
A gazdasági referens a Szervezet gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről évenként jelentést 
készít, és beszámol a taggyűlésnek. 

 
A Szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Vezetőségből az elnök, a titkár 
és a gazdasági referens (kincstárnok) közül ketten együttesen gyakorolhatja.  

 
A Szervezet a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a 
Szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
 
 
 
 

9 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján. A fejezet és bekezdés számozás automatikusan módosításra kerül. 
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VII. 

A Szervezet szervezete 
 
16. A Szervezet szervei:  a./ Közgyűlés 
  b./ Vezetőség 
 
17. A Szervezet legfelsőbb szerve a Közgyűlés. Jogosult a Szervezet bármely ügyében dönteni. 
 
18. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 
 
19. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább 50 %-a + egy fő jelen van. Ha a 

Közgyűlés határozatképtelen, akkor kettő héten belül – az ugyanazon a napirendi pontokkal 
megismételt Közgyűlés, - a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a tagokat az 
eredeti meghívóban a távolmaradás következményeire figyelmeztették. 

 
20. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Az előző évi tevékenységről 

szóló vezetőségi beszámolót és az éves költségvetést tárgyaló közgyűlést minden év február 
15-ig össze kell hívni. 

 
 Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha: 

- a Vezetőség – többségi döntéssel - indítványozza; 
- a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; 
- a bíróság elrendeli. 

 
21. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a./ az alapszabály elfogadása és módosítása; 
 
b./ a Szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása; 
 
c./ a Szervezet megszűnésének kimondása jogutóddal, vagy jogutód nélkül, ennek 

megfelelően rendelkezés a meglévő vagyonról; 
 
d./ a Vezetőség létszámának meghatározása, tagjainak megválasztása és visszahívása; 
 
e./ a Vezetőség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása; 
 
f./ a tagok anyagi kötelezettségeinek (éves tagdíj) meghatározása; 
 
g./ a beérkezett indítványok, kérelmek megvitatása és az ezekkel kapcsolatos döntések 

meghozatala; 
 
h./ a fegyelmi szabályzat elfogadása, módosítása; 
 
i./ a költségvetés meghatározása; 
 
j./ küldött választása az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlésére; 
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k./ tiszteletbeli elnöki cím adományozása;10 
 
l./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés a kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 
22. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással dönt Titkos szavazást kell tartani, 

ha a jelenlévők egyharmada ezt indítványozza.  
A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó a./ - c./ felsorolt ügyekben kétharmados szótöbbséggel dönt. 
A Szervezet tisztségviselőinek megválasztásához külön-külön a Közgyűlésen résztvevő tagok 50 
%-át meghaladó szavazati többségre van szükség. Amennyiben az adott tisztség esetén szavazás 
nem eredményezi valamelyik jelölt számára az elegendő szavazatot, akkor a második körben a 
legtöbb szavazatot kapott jelölt nyer. Az e./ - k./ pontokban meghatározott ügyekben egyszerű 
szótöbbség is elegendő. 
 

23. A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és a közgyűlésen megválasztott 
két tag az aláírásával hitelesít. 

 

24. A Közgyűlés napirendjei közé fel kell venni azt az indítványt, amelyet a jelenlevő tagok több 
mint 30%-a elfogad. 

 
25. A Közgyűlés a Szervezet leköszönt elnökének Tiszteletbeli elnöki címet jogosult 

adományozni. A Tiszteletbeli Elnök tanácskozási joggal vehet részt a Vezetőség ülésein.11 
 
26. A Vezetőség tagja és az IPA Magyar Szekciója küldöttgyűlésére küldött személye csak a 

Szervezet tagja lehet. Mandátuma három évre szól, ezt követően azonban újra választható. A 
tisztségviselőket bizalomvesztés esetén – a megbízatás lejárta előtt – a Közgyűlés visszahívhatja. 

 
27. A közgyűlést a Szervezet Elnöke, vagy Alelnöke hívja össze. A tagokat a Közgyűlés helyéről, 

idejéről, és a napirendjéről szóló tájékoztatással, írásban legalább 14 nappal korábban kell 
értesíteni.  

 
28. A Szervezet általános hatáskörű végrehajtó testülete, ügyintéző és képviseleti szerve a 

Vezetőség, amely felelősséggel és végrehajtott munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik 
a Közgyűlésnek. A Szervezetet egy személyben az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár 
képviseli. 
 

29. Vezetőség 8 főből áll. 
 
 Tagjai: 

- elnök; 
- alelnök, (2 fő, jogi és koordinációs, stratégiai és szakmai); 
- titkár; 
- gazdasági referens (kincstárnok) 
- referens (3 fő, kulturális, sport-szociális, nemzetközi). 

 
 

10 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján. 
11 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján. 
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30. A Vezetőség ülései nyilvánosak, azon a szervezet bármely tagja részt vehet, illetve arra bárki 

meghívható. Aki a Vezetőség ülésein részt kíván venni, szándékáról a szervezet elnökét 
lehetőleg előre kell tájékoztatnia. 

 
31. A Vezetőség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Ügyrendjét maga állapítja 

meg. Az üléseit az Elnök hívja össze. 
 
32. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésén legalább négy tag jelen van. Határozatait nyílt 

szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy az őt helyettesítő alelnök 
szavazata dönt. Az ülésekről a titkár feljegyzést készít, melyet a résztvevők aláírásukkal 
hitelesítenek. 

 
33. A Vezetőség hatásköre: 
 

- gondoskodik a közgyűlések megszervezéséről, azokról jegyzőkönyvet készít; 
- két közgyűlés közötti időben ügyvezető testületként működik; 
- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, megállapítja a szervezet 

ügyrendjét, éves működési tervét; 
- együttműködik az IPA Magyar Szekcióval, valamint más IPA szervezetekkel; 
- a Szervezet nevében megállapodásokat köt az alapszabályban meghatározott célok 

elérése érdekében; 
- képviseli a Szervezet a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a 

nemzetközi szervezetek előtt; 
- vezeti a Szervezet nyilvántartásait, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek; 
- gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; 
- elkészíti a Szervezet éves költségvetésének tervezetét, dönt az anyagi-, technikai 

eszközök felhasználásáról, a gazdálkodásról az éves értékelő Közgyűlésen beszámol; 
- kettő fő megfigyelő választása az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlésére; 
- a Baráti Kör működési szabályainak kialakítása, módosítása, a tagok nyilvántartása.12 

 
34. A Vezetőség tagjainak feladatköre: 
 

a./ Elnök 
 

- vezeti a Közgyűlés és a Vezetőség tanácskozásait; 
- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 
- képviseli a Szervezetet a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a 

nemzetközi szervezetek előtt; 
- a Szervezet nevében megállapodásokat köt az alapszabályban meghatározott célok 

elérése érdekében; 
- a Szervezet bankszámlája feletti felügyeletet a Titkárral és a gazdasági referenssel 

együttesen gyakorolja; 
- az éves Közgyűlésen beszámol a Vezetőség tevékenységéről; 
- döntéseiért, feladatai ellátásáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 
 
 
 

12 Módosítva a 2008. február 14-ei megismételt Közgyűlés határozata alapján. 
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b./ Jogi és Koordinációs Alelnök 
 

- jogi szempontból figyelemmel kíséri a Vezetőség, illetve a Közgyűlés döntéseit; 
- előkészíti a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel kötött együttműködési 

megállapodásokat; 
- előkészíti a Szervezet belső normáit, és folyamatosan felügyeli azok betartását; 
- figyelemmel kíséri a Szervezet tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és az 

Alapszabály betartását; 
- a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott döntésekről, határozatokról értesíti az érintetteket; 

(Az értesítést, amennyiben a döntés csak meghatározott személyt vagy 
személyeket érint, úgy levél útján kell megtenni. Ha minden tagot érintő, 
általános döntésről van szó, úgy a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 
objektumában lévő hirdetőtáblán és a Szervezet honlapján kell azt közzétenni.) 

- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

c./ Stratégiai és Szakmai Alelnök 
 
- előkészíti a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel a szakmai 

kapcsolatokat; 
- előkészíti és megszervezi a Közgyűlés és a Vezetőség üléseit; 
- az Elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti; 
- koordinálja a Szervezet csoportjainak munkáját; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

d./ Titkár 
 
- vezeti a Szervezet nyilvántartásait, a Szervezet adatokat szolgáltat az IPA Magyar 

Szekciója részére; 
- a Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet, a Vezetőség üléseiről emlékeztetőt készít; 
- gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; 
- elkészíti a Szervezet éves munkatervét; 
- elkészíti a szórólapok, bemutató anyagok tervezetét; 
- irányítja a Szervezet szervezési tevékenységét; 
- a Szervezet bankszámlája feletti felügyeletet az Elnökkel és a gazdasági referenssel 

együttesen gyakorolja; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

e./ Gazdasági referens /Kincstárnok/ 
 
- elkészíti AaSzervezet éves költségvetésének tervezetét; 
- gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről és a beszedett tagdíjak 

nyilvántartásáról; 
- a Szervezet gazdálkodásáról éves jelentést készít, amelyről a Vezetőség és a Közgyűlés 

előtt beszámol; 
- vezeti a számlakönyveket; 
- a Szervezet bankszámlája feletti felügyeletet az Elnökkel és a Titkárral együttesen 

gyakorolja; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
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- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

f./ Kulturális referens 
 
- az éves munkaterv szerint szervezi a kulturális programokat; 
- koordinálja a gyermek táborok szervezését; 
- frissíti a Szervezet a Készenléti Rendőrség objektumában lévő hirdetőtábláján és a 

Szervezet intranetes honlapján megjelenő hirdetményeit; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

g./ Sport és szociális referens 
 
- az éves munkaterv szerint szervezi a sport programokat; 
- koordinálja és kezdeményezi a segélyezéseket, humanitárius segítségnyújtásokat, 

gyűjtéseket; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 
 

e./ Nemzetközi referens 
 
- az éves munkaterv szerint szervezi a külföldi programokat; 
- koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat; 
- kimutatást készít a fogadott és kiutazó csoportokról; 
- folyamatos tájékoztatást ad az IPA nemzetközi rendezvényeiről; 
- nyilvántartást vezet az IPA nemzetközi pihenőházairól; 
- ellátja a Közgyűlés, illetve a Vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; 
- feladatai ellátásáért a Vezetőségnek tartozik beszámolni. 

 
35. A tisztségviselői megbízás megszűnik: 
 

- a megbízási idő lejártával; 
- a tagsági viszony megszűnésével; 
- a tisztségről lemondással; 
- a tisztségből visszahívással; 
- a Szervezet megszűnésével. 

 
 

VIII. 
Vegyes rendelkezések 

 
36. A Közgyűlés a szervezeti célok elérése, a szervezeti tevékenység szervezésében való 

eredményes közreműködéséért tagjait tárgyjutalomban és erkölcsi elismerésben részesítheti. 
 
37. A Szervezet képviseletére a VI. fejezet rendelkezései szerint jogosult személy e joga alapján 

a Vezetőség tagjainak egyes konkrét ügyek ellátására megbízást adhat. 
 
38. A Szervezetben tagsági, tagdíjfizetési, eszköz, valamint határozat és döntésnyilvántartást kell 

vezetni. Az eszköz, és pénzügyi nyilvántartás – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – 
kialakítása az elnök és a titkár feladata. 
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39. A Szervezet megszűnése: 
 

- feloszlással; 
- más társadalmi szervezettel való egyesüléssel; 
- feloszlatással; 
- megszűnésének megállapításával. 

 
A Szervezet vagyonáról – a céllal összhangban – a feloszlást, vagy más társadalmi 
szervezettel való egyesülést kimondó Közgyűlés határoz. 

 
 
ZÁRADÉK: 
 

Az alapszabályt a 2004. február 18-án megtartott Alakuló Közgyűlés fogadta el, amelyet a 
Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60.228/2004/1 számú végzése alapján, a 2004. március 30-án megtartott 
Közgyűlés határozata, továbbá a 2004. április 09-ei, illetve a 2008. február 14-ei megismételt 
Közgyűlés határozata módosította. A Közgyűlés határozata értelmében az egységes szerkezetbe 
foglalt módosított Alapszabály az elfogadás napján hatályba lépett. 

 
 
 
B u d a p e s t, 2008. február  „  .” 

  
 

………………………………. 
elnök 

 

 


