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A PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI 

TERÜLETI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA 
 

PREAMBULUM 

 

Alulírott alapító Tagok hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács az európai területi társulásról 
szóló, a 1302/2013/EU Rendelettel módosított, 1082/2006/EK számú rendelete, (továbbiakban: 

Rendelet) valamint a Magyar Országgyűlés az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. 

törvénye (továbbiakban: Törvény) rendelkezéseire, valamint figyelemmel a Pannon Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi Társulás megalapítását elhatározó Egyezmény (a továbbiakban: 

Egyezmény) szövegébe foglalt célkitűzések elveire és szellemiségére 2010. augusztus 31. napján jogi 

személyiséggel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezetet hoztak létre. 
 

 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, TAGJAI ÉS TERÜLETE 

 

1. §  

 

A Társulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS 

 

A Társulás teljes hivatalos neve horvát nyelven: PANNON EUROPSKA GRUPACIJA ZA 
TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODROVORNOSTI 

 

 

A Társulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven: PANONSKO EVROPSKO ZDRUŽENJE 
ZA TERITORIALNO SODELOVANJE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

 

A Társulás teljes hivatalos neve angol nyelven: PANNON EUROPEAN GROUPING OF 
TERRITORIAL COOPERATION Ltd.  

 

A Társulás rövidített hivatalos neve magyar nyelven PANNON ETT, horvát nyelven 
PANNONSKO EGTS szlovén nyelven PANONSKO ETZ,  angol nyelven PANNON EGTC. 

 

2. §  
 

A Társulást létesítő okirat szerinti székhely országa: Magyarország.  

A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.,Magyarország. 

A Társulás fióktelepei:  7570 Barcs, Köztársaság utca 1., Magyarország 
40000 Csáktornya, Rudeva Boškovića 22., Horvátország 

31000 Eszék, Ulica Stjepana Radića 4., Horvátország 

7621 Pécs, Mária utca 3., Magyarország  

 

 

 

http://egtc.kormany.hu/2007-evi-xcix-torveny
http://egtc.kormany.hu/2007-evi-xcix-torveny
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A Társulás Tagjai a Magyarország, Horvátország és a Szlovén Köztársaság területén 

elhelyezkedő, s a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező Melléklet szerinti magyar, 
horvát és szlovén szervezetek. 

 

Az 1082/2006/EK számú Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország 
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § 

(1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezeteket kell érteni. Az európai területi társulásban 

a Kbt. 5. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi 

személyiséggel rendelkezik (magyar jog szerinti Tagok). 
 

Az 1082/2006/EK számú Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Horvátország 

tekintetében az Európai Területi Társulásokra vonatkozó 2006. július 5-i 1082/2006/EK 
Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet („EGTC Rendelet”) végrehajtásáról szóló törvény 

(Okiratszám: 022-03/13-01/36) 3. cikkében feltüntetett szervezeteket kell érteni. Az európai 

területi társuláshoz a fenti Rendelet 3. cikke értelmében jogi személyiségű szervek 
csatlakozhatnak (horvát jog szerinti Tagok). 

 

Az 1082/2006/EK számú Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Szlovénia 

tekintetében az európai területi társulás (az SzK Hivat. L., 31/08, 3/11. sz.) alapításáról szóló 
Rendelet 3. cikkében feltüntetett szervezeteket kell érteni. Az európai területi társuláshoz a 

fenti Rendelet 3. cikke értelmében jogi személyiségű szervek csatlakozhatnak (szlovén jog 

szerinti Tagok). 

3. §  

 

A csatlakozó Tagok felvételéről a Közgyűlés dönt, a leendő csatlakozó Tag kérelme alapján. 
A Társulás Tagja lehet az a Társulás célkitűzéseivel egyetértő – jelen Alapszabály 3. §-ában 

meghatározott – szervezet, amely elfogadja a Társulás Egyezményét és Alapszabályát, és 

kötelezettséget vállal az Egyezményben és az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása 

érdekében történő közreműködésre. 
 

4. §  

 
A Társulás területe a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező csatolt Melléklet 

szerinti magyar, horvát és szlovén Tagok közigazgatási területe összesen. A Tagok 

megnevezését, címét, az Alapszabály aláírására meghatalmazott képviselőik nevét, 
lakosságszámát, valamint a tagtelepülésekhez és egyéb tagszervezetekhez tartozó – a Társulás 

működési területét növelő - területek négyzetkilométer mértékegységben kifejezett 

kiterjedését ugyancsak fenti Melléklet tartalmazza. 
 

5. §  

 
Az alapítást követően a Tagok számának, illetve a Társulás összterületének változtatása a 

Társulás legfőbb szervének döntése alapján, az Alapszabály módosításával történik. A 

változás módjai különösen: belépés, kilépés, területrész átadása, átvétele, cseréje, egyesítés. 

 

II. A TÁRSULÁS LÉTESÍTÉSE MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

6. §  
 

A Társulás Tagjai részvételi szándékukról hozott döntésükről a szükséges dokumentumok 

eljuttatása mellett értesítik saját államukat. Az értesítés alapján, a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével, az államok illetékes hatósága, a részvételt jóváhagyja vagy indokolás 
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mellett elutasítja. A Társulás csak akkor jegyezhető be, ha minden, részvételét jelző Tag 

rendelkezik a szükséges állami jóváhagyással. 
 

7. §  

 
A Társulás nyilvántartásba vételét a székhely szerinti tagállam joga szerint meghatározott 

hatóságnál kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg. A Társulás a nyilvántartásba 
vételének napjától jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

8. §  
 

A Társulás a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. 

  

9. §  

 

A Társulás az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 15. §-a szerint csak 

jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. Törvény (Cstv.) rendelkezéseinek alkalmazási eseteit kivéve – 

végelszámolásnak van helye. A végelszámolási eljárás kezdeményezésének eseteire az 

Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK számú rendelete és az európai területi 
társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény szabályai az irányadóak. 

 

A Társulás végelszámolással abban az esetben szűnik meg, ha: 

a) A Társulás tagjai konszenzussal megállapodnak a Társulás jogutód nélküli 

megszüntetéséről. 

b) A Társulás tagjai kilépéseinek következtében minden bennmaradt tag egyazon 

tagállamból való [az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi 

együttműködési csoportosulásról szóló) rendelete 3. cikke (2) bekezdése értelmében]. 

c) Magyarország illetékes bírósága, vagy illetékes hatósága elrendeli a Társulás 

megszüntetését, az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK (az európai területi 

együttműködési csoportosulásról szóló) rendeletének 14. cikke szerint. 

 

A Társulásból bármely Tag önálló döntése alapján a Társulással történő elszámolás mellett a 

Közgyűlés értesítésével kiléphet. 
  

10. §  

 
A Társulás a székhely szerinti tagállam joga szerint meghatározott hatóság által vezetett 

nyilvántartásából való törléssel szűnik meg. 

 
III. AZ EGYEZMÉNY, AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

 

11. §  
 

A Társulás bármely Tagja javasolhatja az Egyezmény, illetve az Alapszabály módosítását.  

 

12. §  

 

Az Egyezmény, illetve az Alapszabály javasolt módosítási szövegét írásban kell benyújtani a 
Társulás elnökének, aki azt a Társulás legfőbb szervének ülése előtt, a módosítás 

értelmezésére és állásfoglalás kialakítására elegendő időt hagyva, valamennyi Taggal írásban 

közli. 
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13. §  
 

A Tagok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyezmény, illetve az Alapszabály 

bármely javasolt módosításáról konszenzuson alapuló megállapodás szülessen. Amennyiben a 
Tagok nem jutnak konszenzusra, a módosítás elfogadásához a legfőbb szerv ülésén jelen lévő 

és szavazóképes Tagok Alapszabály szerinti 2/3-os többségi szavazata szükséges, azzal, hogy 

a módosítás csak akkor érvényes, ha a szavazatok 2/3-os többsége, külön-külön mindhárom 
nemzeti oldalon, különszámolva is megállapítható. 

 
14. §  

 

Az Egyezmény, illetve az Alapszabály bármely módosítását - annak elfogadásától számított 

30 napon belül - a Törvénynek megfelelően a székhely szerinti tagállam joga szerint 

meghatározott hatóságnak be kell jelenteni. A módosítás átvezetésével kapcsolatos 

szabályokra az újonnan létrejövő Társulásra vonatkozó szabályok az irányadóak, a 

módosításokat az illetékes nemzeti hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagyniuk. 
 

IV. A TÁRSULÁS CÉLKITŰZÉSE ÉS FELADATAI 

 

15. §  

 

A Társulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben 
megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit 

kiaknázva, az Egyezmény I. 4.§ illetve az Alapszabály I. 5.§ szerint lehatárolt települések 

közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további 

területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé 
tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. 

 

16. §  
 

A Társulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap útján – nyújtott  társfinanszírozás mellett, 
területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. 

 

17. §  
 

A Társulás további feladatai:  

 

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, program- és projektszintű hatékony 
együttműködés feltételeinek közös kidolgozása és végrehajtása az Európai Unió pénzügyi 

hozzájárulásával vagy a nélkül;  

 
b) a három ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi 

felzárkóztatása, a területi és helyi erőforrások koncentrációjával, valamint az EU-s, a 

magyarországi, a horvátországi és a szlovéniai állami és területi költségvetési pályázati 
források hatékony felhasználásával; 

 

c) önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű 

szerepvállalására figyelemmel, vállalkozási tevékenység folytatása;  
 

d) tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi 

együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, 
ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a 

Tagok ebben vállalható feladatát;  
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e) ösztönözni a vállalkozói szellemet, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködését, 
valamint a határokon átnyúló kereskedelmi és vállalkozói hálózatok fejlesztését;  

 

f) közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetések elősegítése; 
 

g) biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és 

anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását, a Társulás 

eredményeinek széleskörű megismerhetőségét;  
 

h) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való közös 

gazdálkodásnak, a megújuló energiaforrások kiaknázásának, valamint a természeti és 
technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása; 

 

i) egyeztetett, a párhuzamosságokat minél inkább kiküszöbölő térségfejlesztési koncepciókkal és 
tervezéssel elősegíteni a növekedést és a fejlődést; 

 

j) egy transznacionális szervezeti struktúra, szervezeti háttér létrehozásával elősegíteni az 

integrált és koordinált fejlődést a Társulás területén, illetve az e területen folytatott 
tevékenység által érintett további területekre való kihatással; 

 

k) közös projektekkel, közösen kidolgozott stratégiák mentén célirányosan és hatékonyan 
pályázni az Európai Unió által juttatandó forrásokra, beleértve a projektek intenzívebb 

kidolgozását és lebonyolítását; 

 

l) közösen törekedni a közös szándékok érvényesítésére mind a nemzetállamokon, mind az EU-n 
belül; 

 

m) megfelelő pénzügyi feltételek biztosítása esetén brüsszeli képviselet létrehozása és 
működtetése. 

 

18. §  
 

A Társulás feladatainak ellátása - belső és külső tevékenysége  - során a négy teljesen 

egyenrangú munkanyelv: a magyar, a horvát, a szlovén és az angol. Amennyiben a munka 
során a különböző nyelvű szövegváltozatokból vita fakad, úgy az angol nyelvű szövegváltozat 

a hiteles. A Társulás hivatalos nyelve az angol. 

 

 
V. AZ  ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA 

 

19. §  

 

A Társulásra az Európai Parlament és a Tanács európai együttműködési társulásról szóló 

1082/2006/EK Rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 
1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé 

tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 1302/2013/EU (2013. december 17.) rendelete,valamint a 
Magyarország az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény vonatkozik. 

 

20. §  
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Az Alapszabály értelmezése és végrehajtása a Magyarország, mint a Társulás létesítő okirata 

szerinti székhely államának joga szerint történik. 
 

21. §  

 
Az Alapszabály és a vonatkozó szabályozások értelmezése és végrehajtása nem sértheti 

bármelyik állam közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy 

közérdekére vonatkozó rendelkezéseit. Ennek bekövetkezése esetén az adott állam 
megtilthatja a Társulás területén folyó ilyen tevékenységét, illetve előírhatja a joga alapján 

létrehozott Tagok kilépését a Társulásból.  

 

22. §  

 

Fenti tilalmak nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Társulás Tagjai 

közötti területi együttműködés rejtett korlátozását. 
 

 

VI. KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK 

 

23. §  

 
A Társulás nem magyar nemzeti jog szerinti Tagjai tudomásul veszik Magyarország nemzeti 

jogának a Társulásra vonatkozó – e tárgyban hatályos közösségi joggal, valamint a Társulás 

Egyezményével és Alapszabályával összhangban lévő – alkalmazását. 
 

24. §  

 
A Társulás nem magyar nemzeti jog szerinti Tagjai tudomásul veszik Magyarország nemzeti 

joga szerinti ellenőrző hatóságok Társulásra vonatkozó hatáskörét, valamint feladataik 

végzéséhez nyújtandó támogatás szükségességét. 

 

25. §  

 

A Társulás Tagjai figyelemmel vannak azon tényre, hogy amennyiben a Társulás 
tevékenysége által érintett területen még nem fogadtak el nemzeti szabályozást felülíró 

közösségi szabályozást, ez esetben az adott tagállamok közötti, hatályos, kölcsönös elismerési 

megállapodások válnak irányadóvá.  
 

26. §  

 
A Társulás Tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás 

szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, 

különösen a határokon átívelő adminisztratív együttműködés elősegítése terén.  

 
 

 

 
 

VII. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

  

27. §  

 

A Társulás önállóan gazdálkodó non-profit szervezet, amely nyilvántartásba vételével jogi 
személyiséget szerez, s mint ilyen teljes jogképességgel rendelkezik. Így különösen jogokat 
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szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, ingó és ingatlan vagyont szerezhet, illetve azzal 

rendelkezhet, valamint bíróság előtt eljárhat. 
 

VIII. A TÁRSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA 

 

28. §  

 

A Társulás nyilvántartott tagsággal rendelkezik; működési költségeihez a Társulás Tagjai, a 
Társulás működésének megkezdésétől minden év március 31-ig (illetve amennyiben az első évben a 

bejegyzés március 31-e után történik meg, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül), 

bankszámlára utalás útján, tagdíj formájában járulnak hozzá. Az első üzleti év vége utáni első 

Közgyűlésen a Tagok a tagdíj mértékét az addigi tapasztalatok birtokában felülvizsgálják.  
 

29. §  

 
A Társulás induló vagyona a működés megkezdését követően pénzben megfizetett tagdíjak együttes 

összege. 

30. §  
 

 

(1) A Társulás helyi önkormányzat Tagjainak tagdíja évente, az előző év január 1-ei hivatalos 
állandó lakosságszám alapján 

− 10.000 fő alatti települési önkormányzatok 100 Euro 

− 10.001-100.000 fő közötti települési önkormányzatok 200 Euro 

− 100.000 fő feletti települési önkormányzatok 500 Euro 

− területi önkormányzatok 1000 Euro 

illetve a fenti összegnek az adott naptári év január 1-ét követő első munkanapon a Magyar 

Nemzeti Bank által kiadott hivatalos deviza középárfolyamon forintban, illetve kunában 

megfelelő összeg. 

 

(2) A Társulás az előző rendelkezés hatálya alá nem tartozó Tagjainak tagdíja évente 500 Euro, illetve 

a fenti összegnek az adott naptári év január 1-ét követő első munkanapon a Magyar Nemzeti 

Bank által kiadott hivatalos deviza középárfolyamon forintban, illetve kunában számított 
összeg. 

 

(3) A Közgyűlés a Társulás (2) pont szerinti szervezet tekintetében eseti döntéssel egyéni tagdíjat is 
megállapíthat. 

31. §  

 
A Társulás tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és költségvetési szabályok, valamint egyéb 

pénzügyi szabályok vonatkozásában elsősorban a magyar nemzeti jog szerint létrehozott, a társasági 

adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet rendelkezései az 

irányadóak. 

32. §  
 

A Társulás első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjával kezdődik, és ugyanezen év december 31. napjával 

zárul. A továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel. 
 

33. §  
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Az adott üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül a Társulás beszámolóját közzé kell 

tenni a honlapján, és erről értesíteni a székhely szerinti tagállam joga szerint meghatározott 

hatóságot..  

 

 
IX. A TÁRSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE 

 

34. §  
 

Figyelemmel arra, hogy a Társulás legalább egy, magyar nemzeti jog szerint létrejött Tagjának 

felelőssége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. 

§ (1) bekezdésének rendelkezései értelmében korlátolt, a Társulás ezen Tagjának és 
ugyanezen jogszabályi rendelkezés hatálya alá tartozó más Tagjának felelőssége nem 

haladhatja meg a vállalt vagyoni hozzájárulás mértékét. 

 

35. §  

 

A Társulás szlovén nemzeti jog szerint létrejött alapító Tagjai a IX. 40. pontja figyelembe 
vételével korlátozzák saját felelősségüket. 

 

A Társulás horvát nemzeti jog szerint létrejött alapító Tagjai a IX. 40. pontja figyelembe 
vételével korlátozzák saját felelősségüket. 

 

36. §  
 

A korlátolt felelősségre tekintettel a Társulás elnevezésében feltüntetésre került a „korlátolt 

felelősségű” kifejezés. 

 

37. §  

 

A Társulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is, ha e 
cselekmények nem tartoznak a Társulás feladatai közé. 

 

38. §  
 

A Tag – a korlátolt felelősségből eredő vagyoni mértékig - tagsága megszűnése után is 

felelősséget vállal azon kötelezettségekre, melyek tagsága idején keletkeztek.  
 

39. §  

 
A Társulás a korlátolt felelősségre tekintettel Egyezményét, Alapszabályát és alapvető 

pénzügyi kimutatásait legalább olyan mértékben köteles közzé tenni, mint ahogy a magyar 

nemzeti jog szerint az egyéb, korlátolt felelősségű jogalanyok kötelesek közzétenni hasonló 

dokumentumaikat. 
 

X. A TÁRSULÁS SZERVEI, MŰKÖDÉSI REND ÉS HATÁSKÖR 

 

40. §  

 

A Társulás céljai elérése érdekében, működése során, szervei útján jellemzően menedzsment szemléletű 
stratégiai, operatív tevékenységet folytat, illetve intézkedései keretében különösen: véleményez, állást foglal, 

javasol, előkészít, döntést hoz, végrehajt. 

 
A Társulás szervei: Közgyűlés, Elnök, Elnökség, Bizottságok, Igazgató és helyettesei, Munkaszervezet,  
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Felügyelő Bizottság. 

 

41. §  

 

A  Közgyűlés  
 

(1) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a Társulás összes nyilvántartott Tagjának 

képviselőiből áll.  
 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyezmény és az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése; 

b) az éves költségvetés elfogadása; 
c) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására 

vonatkozó döntést; 

d) döntés a Társulás Tagjának felvételéről,  
e) döntés a Társulás Tagjainak kizárásáról; 

f) az Elnök és az Elnökség megválasztása, visszahívása; 

g) az Igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;   
h) a szakmai bizottságok megválasztása, visszahívása;  

i) Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

j) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 

k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társulás saját Tagjával, igazgatójával 
vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § 1. pont] köt; 

l) az Elnök, az Elnökség, az Igazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítése; 
m) a Társulás jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

n) a Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyása és módosítása;  

o) minden egyéb olyan kérdés, melyet a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály ide sorol. 

 
(3) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben a Társulás Tagjainak teljes egyetértésére 

törekszik. 

A Közgyűlés határozatainak elfogadásáról szavazással dönt. A határozat csak akkor 
minősíthető elfogadottnak, ha az Alapszabály által az adott ügyben előírt többség külön-külön, 

mindhárom nemzeti oldalon különszámolva is egyaránt megállapítható. 

 
(4) A Közgyűlés határozatainak elfogadásáról a megjelent és szavazóképes Tagok nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést, kivéve az alábbi eseteket:   

 

a) az Egyezmény és az Alapszabály elfogadásához a Rendelet 8. cikk (1) pontja, valamint 9. cikk 
(1) pontja értelmében a Tagok összességének egyhangú szavazata szükséges.  

 

b) a megjelent és szavazóképes Tagok 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges az alábbi 
döntésekhez: 

⎯ az Egyezmény és az Alapszabály módosítása; 

⎯ a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása;   

⎯ az éves költségvetés elfogadása; 

⎯ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést; 

⎯ döntés a Tag kizárásáról;  

⎯ a Társulás jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. 

 
c) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. 
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(5) A Tagoknak egyenlően egy szavazati joga van, azonban mind az egyszerű, mind a minősített 

többséget igénylő szavazásoknál a szavazatokat a nemzeti oldalakon – külön a magyar, külön 
a horvát és külön a szlovén Tagok létszáma szerint – külön kell számlálni és a határozat csak 

akkor minősíthető elfogadottnak, ha az Alapszabály által az adott ügyben előírt többség 

mindhárom nemzeti oldalon egyaránt megállapítható. 

(6) A Tagok küldöttek által képviseltetik magukat. Amennyiben a Tag nem a képviseletére 

jogszabály alapján jogosultat bízza meg, úgy a küldött a Tagot írásbeli meghatalmazás alapján 

képviseli. A Tag szavazati joga más küldöttre írásban átruházható. A meghatalmazást illetve 

az átruházást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és legkésőbb a 
Közgyűlés ülésének megkezdésekor az Elnöknek át kell adni. Nem lehet meghatalmazott az 

Igazgató, az Igazgató-helyettes, a Felügyelő Bizottság Tagja és a könyvvizsgáló. Az egyes 

napirendekhez a nem Tag meghívottaknak szavazati jog nélkül, tárgyalási joguk van.  

(7) A Társulás működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Közgyűlés 

nyilvános, ezért minden olyan kérdéskörben, amely a Társulás működésével, tevékenységével és 

gazdálkodásával kapcsolatos, a nyilvánosság biztosítása kötelező.  

(8) A Társulás éves beszámolójának elfogadásáról a Közgyűlés a számviteli törvényben foglaltak 

betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 

eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének 

birtokában határozhat. A könyvvizsgáló a Társulás számviteli törvény szerinti beszámolója 
valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni köteles. A könyvvizsgáló véleményének 

meghallgatása nélkül a számviteli  törvény  szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.  

 
(9) A könyvvizsgáló a Ptk. 3:131. § alapján köteles a Közgyűlésen részt venni. 

 

(10) A Társulás rendes Közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli Közgyűlést 

kell összehívni az Elnökség határozata, illetve a Felügyelő Bizottság indítványa alapján, valamint a 

Tagok legalább negyedének kezdeményezésére. A rendkívüli Közgyűlést a kezdeményezéstől 
számított 30 napon belül össze kell hívni, a kezdeményezéstől számított 45 napon belülre. 

 

(11) A Közgyűlésre a Tagokat a napirend közlésével, a Társulás székhelyére, vagy az Elnökség 
határozata alapján más helyszínre az Elnök hívja össze. A meghívó elküldése és a Közgyűlés napja 

között legalább 15 napnak kell eltelnie. A Közgyűlés (valamint a megismételt Közgyűlés) 

összehívásakor a Közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölése mellett a 
Közgyűlést megelőző 15 nappal a meghívót közzé kell tenni a Társulás honlapján is. A 

megküldött napirendekhez kapcsolódó határozati javaslatokat legkésőbb a Közgyűlést megelőző 8 

nappal kell megküldeni a Tagok részére. 

 
(12) A Közgyűlés határozatképes, ha a Tagok több, mint fele a megjelentek által képviselve van. Ha a 

Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden 

szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes. A 
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti Közgyűlés 

meghívójában is megtörténhet, és a megismételt Közgyűlés feltételeit tartalmazó részében fel kell 

tüntetni, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében a 
megjelentek által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes. Ez esetben a fentiekben írt 15 

napos időköz megtartása nem kötelező. 

 

(13) A Közgyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
meghatározó befolyással rendelkező tagja, vagy ilyen tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 1. 

pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a Társulás cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem 
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pénzbeli szolgáltatás. 

 

(14) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a jegyzőkönyv másodlatához 

csatolni kell; 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; 

valamint a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

 

A Közgyűlésről minden esetben hangfelvétel is készül. 

 

(15) A jegyzőkönyvet az Elnök és egy a Közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott Tag 

írja alá. A határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. 

(16) A határozatokat a meghozataluktól, illetve Határozatok Könyvébe történő bevezetésüktől 

számított 15 napon belül a Társulás honlapján közzé kell tenni. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles 

a Társulás teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli 

(17) Amennyiben egy vagy több tag képviselőjének személyes megjelenése (veszélyhelyzet, utazási 

korlátozás vagy egyéb ok miatt) akadályozott, úgy a Közgyűlés a tag elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével történő részvételével is megtartható. 

A tag vagy tagok a Közgyűlés ülésén tagsági jogaikat személyes részvétel helyett elektronikus 

hírközlő eszközök igénybevételével akkor gyakorolhatják, ha a tagok azonosítása és a tagok 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele során a napirendre vonatkozó részletes 

tájékoztatás nem mellőzhető, és a határozat tervezetét a taggal közölni kell.  

Az elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan 

a) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és 

korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai 

alkalmazásokat, és 

b) ha az Elnök vagy az Igazgató a tagokat illetve képviselőiket személyesen nem ismeri, meg kell 

határozni a személyazonosság igazolásának módját. 

A Közgyűlést az Elnök vezeti le. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának 

körülményeit is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján 

részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az Elnök és egy jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

A Közgyűlésen a tagok a szavazatukat elektronikus hírközlő eszköz útján adják le, az ülést 

megelőzően megjelölt alkalmazás segítségével. Amennyiben valamelyik résztvevő tag a 

Közgyűlésen jelzi, hogy e módon a szavazatát leadni nem tudja, úgy részére biztosítani kell, hogy 

az ülést követően megküldött szavazólap használatával a szavazatát elektronikus hírközlő eszköz 

(e-mail) útján megküldhesse. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a Közgyűlésen a szavazás 

lebonyolítása technikai vagy egyéb akadályba ütközik. A szavazat megküldésére a Közgyűlés 

napját követő 8 naptári napon belül van lehetőség.   
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Az ülésről hangi és képi felvétel készül, továbbá az elektronikus hírközlő eszköz naplózza a 

résztvevők adatait és szavazatát.  

(18) Sürgős és indokolt esetben, amennyiben ez ellen egyetlen tag sem tiltakozik, a Közgyűlés 

ülés megtartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz (e-mail) igénybevételével is lefolytatható. 

Valamely tag tiltakozása esetén az ülést a határozat meghozatala céljából össze kell hívni. A Tag 

tiltakozását legkésőbb a szavazólap kézhezvételét követő 3 naptári napon belül fejezheti ki. 

Ülés tartása nélküli, elektronikus hírközlő eszköz útján (e-mail) történő szavazatleadás és 

döntéshozatal esetén 

a) a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell biztosítani, 

b) a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az 

Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő Tag jelenléte a határozatképességhez 

személyes Közgyűlés megtartása esetén szükséges lenne. 

c) 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 Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli a Tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó 

napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napja. 

d) a Tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a Tag kiléte (név, 

székhely, képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több 

határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat.  

(19) A Társulás működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társulás igazgatójával történt 

előzetes egyeztetés alapján a Társulás hivatalos munkaidejében bárki betekinthet, saját költségére 

másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet telefonon, írásban, 
telexen, telefaxon, e-mail-en. Az igazgató a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától 

számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az igazgató akadályoztatása esetén köteles helyettesről 

gondoskodni. 
 

(20) A Társulás éves beszámolója és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött 
megállapodás nyilvános és megtekinthető. A Társulás éves beszámolója megtekinthető a Társulás 

honlapján.  

42. §  
Az Elnök  

 

(1) A Közgyűlés négy éves időszakra választja meg Elnökét. 
Az Elnök megbízatása megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejáratával, 

b) visszahívással, 

c) lemondással, 
d) a tisztségviselő halálával. 

 

(2) Az Elnök feladatai: 
a) előkészíti és vezeti a Közgyűlés üléseit, javaslatot tesz a napirendre;  

b) javaslatot tesz az Elnökség tagjainak személyére; 

c) előkészíti és vezeti az Elnökség üléseit, javaslatot tesz a napirendre; 
d) a Közgyűlés ülései között irányítja az Elnökség tevékenységét; 

e) képviseli a Társulást, a Közgyűlést és az Elnökséget külső szervek, szervezetek előtt; 

f) együttműködik a közgyűlési döntések végrehajtásában; 

g) irányítja a szakmai bizottságok munkáját;  
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h) együttműködik az Igazgatóval, a Közgyűlés nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az 

Igazgató tekintetében; 
i) a partnerkapcsolatok kiépítése, lobbitevékenység;  

j) a Társulás szükség szerinti bővítésének koordinálása; 

k) ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés valamint az Elnökség a hatáskörébe utal. 
 

43. §  

 

Az Elnökség  

(1) A Közgyűlés négy éves időszakra Elnökséget választ. Az Elnökség a Társulás ügyintéző és 

képviseleti szerve. Az Elnökség elnöke a Közgyűlés mindenkori elnöke. Az Elnök az 

Elnökség tevékenységéről a Közgyűlést rendszeresen, minden ülésén tájékoztatja. 

Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejáratával, 

b) visszahívással, 
c) lemondással, 

d) a tisztségviselő halálával. 

  

(2) Az Elnökség feladatai gyakorlása során:  

a) előkészíti a Közgyűlés összehívásával, működésével, a Társulás gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos döntéseket; 

b) szervezi a meghozott testületi és egyéb vezetői döntések végrehajtását;  

c) javaslatot tesz az állandó és eseti bizottságok elnökeinek és tagjainak személyére; 

d) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Igazgató személyére; 
 

e) megválasztja az Igazgatóhelyetteseket; 

f) javaslatot tesz az állandó és eseti bizottságok álláspontjainak alapján a Társulás 

tevékenységére, a projektek tervezésére, hatékonyabbá tételére, a Társulás erőforrásainak 

fejlesztésére, a szolgáltatások minőségi javítására;  

g) véleményezi az állandó és eseti bizottságok munkáját, a közgyűlési előterjesztések tervezeteit, 

az Igazgató beszámolóit, a közhasznúsági jelentést; 

 

h) pályázati projektterveket kezdeményez az Igazgató felé; 

 

i) két közgyűlés között dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 
kizárólagos  hatáskörébe; 
 

j) az Igazgató előterjesztése alapján:  
 

− részt vesz a Társulás stratégiai tervezési folyamatában, fejlesztéspolitikai 

tervezésében, ehhez kapcsolódóan általános irányelveket fogad el; 

− elemzi a Társulás működését, és szükség esetén módosító javaslatokat tesz; 

− elemzi a folyamatban lévő projektek, fejlesztéseket cél szerinti megvalósításának 
eredményességét; 

− elemzi a szakértőktől kapott információkat, illetve a szakmai bizottságok 

véleményének összegyűjtése után tervezeteket készít, illetve javasol; 

− javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására,  

módosítására. 
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(3) Az Elnökség legfeljebb kilenc tagból áll. Tagjai a Közgyűlés Elnöke, valamint a Közgyűlés 

által megválasztott nyolc közgyűlési Tag képviselője. A Közgyűlés az Elnököt adó nemzeti 
oldalról kettő, a többi nemzeti oldalról három-három elnökségi Tagot választ. A területi elv a 

Társulás teljes területének olyan egységekre történő felosztását jelenti, mely a Társulás céljainak 

sérelme nélkül, demokratikus úton biztosítja az elkülöníthető, nagyobb földrajzi egységek gazdasági, 
kulturális identitásának a Társulás munkájában való megmutatkozását, érvényre jutását, valamint 

biztosítja, hogy egyik nemzeti oldal se tudjon a másik egyetértése nélkül a Társulás egészére kötelező 

érvényű döntést hozni.  

 
(4) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök az 

ülés előtt legalább 15 nappal, írásban hívja össze a hely, az időpont és a napirendi pontok 

megjelölésével. Ülés összehívását - az ok egyidejű megjelölésével - a testület bármelyik Tagja 
kezdeményezheti, ez esetben az ülés összehívásáról az Elnök dönt. Az Elnökség legalább négy 

tagjának kezdeményezésére az ülést 8 napon belül  össze kell hívni, legkésőbb 15 napon belüli 

időpontra.  
 

(5) Az Elnökség határozatképes, ha Tagjai közül legalább hatan (minden országból legalább két 

tag jelenlétében) jelen vannak. A Tag szavazati joga az Elnökség más Tagjára vagy a 

helyettesítésre felhatalmazott képviselőjére esetileg és kizárólag írásban átruházható. A 
meghatalmazást, illetve az átruházást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni, és legkésőbb az Elnökség ülésének megkezdésekor az Elnöknek át kell adni. Nem lehet 

meghatalmazott az Igazgató, az Igazgató-helyettes, a Felügyelő Bizottság Tagja és a könyvvizsgáló. 
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell 

hívni. Az Elnökség határozatával szemben 30 napon belül bármely Tag fellebbezést nyújthat 

be a Közgyűléshez.  

 
(6) Az Elnökség a döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, személyi 

kérdésekben titkos szavazással dönt. Valamennyi elnökségi tag egy szavazattal rendelkezik, 

azonban a szavazásoknál a szavazatokat a nemzeti oldalakon – külön a magyar, külön a horvát 
és külön a szlovén elnökségi Tagok létszáma szerint – külön kell számlálni és a határozat csak 

akkor minősíthető elfogadottnak, ha az Alapszabály által az adott ügyben előírt többség 

mindhárom nemzeti oldalon egyaránt megállapítható. 

(7) Amennyiben ez ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és indokolt esetekben – az 

Elnökségi ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Valamely Tag tiltakozása 

esetén az ülést a határozat meghozatala céljából haladéktalanul össze kell hívni. A Tag 

tiltakozását legkésőbb a szavazólap kézhezvételét követő 3 naptári napon belül fejezheti ki. 

⎯ Ülés tartása nélküli szavazás esetén az Elnök a javasolt határozat tervezetet, valamint a 
szavazólapot köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett 

szavazatokat pedig összesíteni és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban 

tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő 
szavazás e-mail révén, valamint postai úton történik.  

⎯ Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a Tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés 

kézhezvételét követő 8 naptári napon belül, az aláírt szavazólapon e-mail révén vagy 

postai úton az Elnökhöz eljuttatja. A szavazás eredménye megállapítható az 
elektronikusan eljuttatott szavazatok összeszámlálása után, a postai úton eljuttatott, 

eredeti aláírással rendelkező szavazólapokat a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. 

⎯ Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a 

Tagokat az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló 

határidő leteltét követő 8 naptári napon belül az Elnök írásban tájékoztatja. 

⎯ A meghozott határozatot a soron következő Elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzíteni 
kell. 

⎯ Amennyiben valamely tag szavazata a szavazásra meghatározott határidőben nem 

érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze 

kell hívni. 
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(8) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

(9) Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az ülésekről emlékeztető készül, melyet az Elnök és egy 

elnökségi tag ír alá. Az emlékeztető megőrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról az Elnök 

gondoskodik. 

(10) A határozatot az érintettel igazolható módon, ajánlott postai küldemény formájában 

vagy elektronikus úton közölni kell. 

 

(11) Az Elnökség ülése nem nyilvános. Az üléseken az Igazgató és helyettesei állandó 

meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt. Az ülésekre az elnök meghívja azokat a 
szakértőket, illetve más személyeket, akiknek a jelenléte a tárgyalt napirendi pontok 

szempontjából fontos. Az eseti meghívottak tanácskozási joggal rendelkeznek. 

 
(12) A Elnökség működésére, feladatainak ellátási rendjére, továbbá az egyes tagjai közötti 

munkamegosztásra ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

44. §  

A Bizottságok 

 

(1) A Közgyűlés az Elnökség javaslatára állandó és eseti szakmai illetve területi bizottságokat 

választhat. 

 

(2) A bizottságok munkáját a bizottságok elnökei irányítják.  
 

(3) A bizottságok munkaterv szerint dolgoznak, mely munkatervek összeállítása a bizottságok 

elnökeinek feladata. A munkaterv tartalmazza a  bizottság ülésrendjét, fő feladatait és azok 

végrehajtásának ütemezését. A  bizottság üléseit a munkaterv alapján valamint szükség szerint 
az elnök hívja össze. 

 

(4) A bizottságok ügyrendjét a bizottsági elnök előterjesztése alapján az Elnökség hagyja jóvá.  
 

(5) A bizottság ülései között az időszakos ügyek intézését a bizottságok elnökei végzik, akik 

tevékenységükről tájékoztatják bizottságaikat és az Elnökséget.  
 

(6) A bizottságok működésük során:  

a) szakmailag előkészítik az általuk gondozott témához kapcsolódó közgyűlési határozatokat; 

b) együttműködnek az Igazgatóval és a Munkaszervezettel; 
c) a bizottsági elnök útján kapcsolatot tartanak a szakmai területük szerinti szakmai-tudományos 

szervezetekkel, intézményekkel;  

d) kapcsolatot tartanak a Közgyűlés más szakmai bizottságaival; 
e) konferenciákat, műhelymunkákat kezdeményeznek és készítenek elő. 

 

(7) A bizottsági elnök feladata különösen:  
a) összehívja a bizottságot; 

b) vezeti a bizottsági üléseket; 

c) aláírja a bizottság határozatait; 

d) előterjeszti a bizottsági határozatokat a Közgyűlés felé; 
e) a bizottság munkájáról a Közgyűlés minden ülésén beszámol; 

f) a bizottság témájához kapcsolódó folyamatban lévő projekteket szakmailag figyelemmel 

kíséri. 
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(8) Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli 

dokumentumokat a jegyzőkönyv másodlatához csatolni kell); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; 

valamint a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

A jegyzőkönyvet a bizottsági elnök és egy bizottsági tag írja alá A jegyzőkönyvek 

megőrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról a Közgyűlés Elnöke gondoskodik. 
 

45. §  

Az Igazgató  
 

(1) A Társulás Közgyűlése az Elnökség javaslatára öt éves időszakra választja meg az Igazgatót.  

Az Igazgató megbízatása megszűnik: 
a) a megbízás időtartamának lejáratával, 

b) visszahívással, 

c) lemondással, 
d) a tisztségviselő halálával. 

 

(2) Az Igazgató a Társulás ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott 

gondossággal, a Társulás érdekeinek elsődleges figyelembe vételével köteles ellátni. A 
vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, illetve az ügyvezetés kötelezettségeinek vétkes 

megszegésével a Társulásnak okozott károkért a Társulással szemben a vonatkozó szabályok 

szerint felel. 
 

(3) Az Igazgatói feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

 

(4) Az Igazgató általános feladata a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, a szakmai 
követelményekben meghatározottak szerint a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek 

megteremtése, valamint a Társulás szervezeti működése tekintetében a hatékonyság folyamatos 

biztosítása. 
 

(5) Az Igazgató további feladatai, különösen: 

a) a Társulás cél szerinti feladatai végrehajtásának koordinálása;  
b) a Társulás teljes jogi, szerződési, pénzügyi és adminisztratív menedzselése;  

c) a Közgyűlés, az Elnökség, a szakmai bizottságok és a Munkaszervezet információval való 

ellátása;  

d) az elszámolások végrehajtása és felügyelete;  
e) a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése;  

f) a szakmai bizottságok és a Munkaszervezet által a közgyűlési és elnökségi döntés-

előkészítéshez megfogalmazott beszámolók, jelentések összegyűjtése; az összesített időközi és 
végleges beszámolók elkészítése;  

g) a Társulás céljait és feladatait illető monitoring és kontrolling folyamatok létrehozása, 

működtetése; 
h) projekttervek és pályázatok kidolgozása;  

i) a Társulás céljai szerinti projektekben vállalt hatásindikátorok teljesülésének figyelemmel 

kísérése;  

j) a Társulás képviselete, ennek keretében – a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
mértékben és módon hatáskörébe utalt - szerződéses jogok és kötelezettségek vállalása;  

k) a Társulás egészét érintő nagybeszerzések és beruházások operatív irányítása és felügyelete;  

l) személyzeti ügyek irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása; 
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m) a Társulás könyveinek szabályszerű vezetése; 

n) a hatályos jogszabályok szerint a Társulásra vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra hozatali 
kötelezettségek teljesítése; 

o) mindazok a feladatok, amelyeket a Közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 

 
(6) Az Igazgató részéről a cégjegyzés oly módon történik, hogy a Társulás előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott cégneve alá az Igazgató egyedül, önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint. 

 

(7) Az Igazgató nem lehet vezető tisztségviselő a Társulással azonos tevékenységet is végző más 
gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés ebben a 

kérdéskörben általános és egyedi hozzájárulást is adhat, azonban általános körű hozzájárulás 

megadása esetén a határozatban rögzíteni kell azokat a tevékenységi köröket, melyekre a 
hozzájárulás hatálya kiterjed.  
 

(8) Az Igazgató nem szerezhet részesedést a Társulás tevékenységével azonos tevékenységet is 

folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés 
ebben a kérdéskörben általános és egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körű hozzájárulás 

megadása esetén a döntésben rögzíteni kell azokat a tevékenységköri azonosságokat, melyekre a 

hozzájárulás hatálya kiterjed. 

 
(9) A Társulás Igazgatójával kapcsolatos kizáró okokat a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, 

illetve az Igazgató ezen okok fent nem állásáról a vele kötött szerződésben nyilatkozik. 

 
(10) A Társulás Igazgatója és közeli hozzátartozója a Társulásnál az Elnökség, a Felügyelő 

Bizottság, a szakmai bizottságok tagjává, illetve könyvvizsgálóvá nem választható. 

 

46. §  

Az Igazgató helyettesei 

 

(1) Az Elnökség az Igazgató helyettesítésére három Igazgatóhelyettest választ, az Igazgató 
megbízatásával megegyező időtartamra. 

Az Igazgatóhelyettes megbízatása megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejáratával, 
b) visszahívással, 

c) lemondással, 

d) a tisztségviselő halálával. 
 

(2) A három Igazgatóhelyettes az Igazgató megbízásából teljes jogkörrel és felelősséggel 

elláthatja az Igazgató hatáskörébe tartozó egyes feladatokat. Az Igazgató távollétében, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti megbízása alapján, az Igazgatóhelyettesek közül 

valamelyik látja el az igazgatói hatáskörbe tartozó feladatokat. 

(3) Az Igazgatóhelyettesek, az Elnökség által meghatározott munkamegosztás alapján vagy az 

Igazgató felkérésével, elsősorban területi megosztásban képviselik a Társulást, illetve látják el 
feladataikat: 

a) a Társulás magyarországi illetékességi körű Igazgatóhelyettese Magyarországon; 

b) a Társulás horvátországi illetékességi körű Igazgatóhelyettese Horvátországban; 

c) a Társulás szlovéniai illetékességi körű Igazgatóhelyettese Szlovéniában. 

 

 

47. §  
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A Felügyelő Bizottság 

 
(1) A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzését a Felügyelő Bizottság 

ellenőrzi, különös tekintettel a Társulás rendelkezésére álló anyagi források célokhoz igazodó 

felhasználására. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társulástól és szerveitől 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társulás könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

(2) A Társulásnál három Tagból álló Felügyelő Bizottság működik.  
 

(3) A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk 3 évre szól. A Felügyelő 

Bizottság Tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak és a Közgyűlés által bármikor 
visszahívhatóak. 

A Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejáratával, 
b) visszahívással, 

c) lemondással, 

d) a tisztségviselő halálával. 

 
(4) A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt 

napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél 

már betölt Felügyelő Bizottsági Tagságot, írásban tájékoztatni, továbbá a Khtv. szerint az érintett 
közhasznú szervezeteket, valamint a Társulást is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről. 

 

(5) A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.  

 

(6) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság Tagjai sorából elnököt választ. A 

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden Tagja jelen van. Határozatát egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

 

(7) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

a) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli 

dokumentumokat a jegyzőkönyv másodlatához csatolni kell); 

b) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; 

valamint a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); 

c) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

A jegyzőkönyvek megőrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról az Igazgató gondoskodik. 

 

(8) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.  
 

(9) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottságot szükség 

szerint, de legalább évente két alkalommal össze kell hívni. Rendkívüli ülés összehívását - az ok, 
a cél és napirendi pontok megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely Tagja írásban 

kezdeményezheti az elnöknél, aki a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül 

köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belül történő összehívásáról.  

(10) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. 
 

(11) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, 

vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társulás igazgatója a Felügyelő Bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről az Elnököt haladéktalanul 

tájékoztatni és a Közgyűlés összehívására felkérni. 

 



19 
 

(12) A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társulásnak az 

ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 

(13) A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. 

 
(14) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy: 

a) a Társulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társulás érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt (valósult meg), amelynek megszüntetése és/vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott személyek 
felelősségét megalapozó tény merült fel; 

 

(15) A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 8 napon belül, 
legkésőbb 15 napon belüli időpontra – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén 

a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

 
(16) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) a Társulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társulás érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését 

teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők jogszabálysértő felelősségét megalapozó tény merült fel.  

(17) Az intézkedésre jogosult Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől 

számított 8 napon belül, legkésőbb 15 napon belüli időpontra – össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha 
az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Közgyűlést. 

(18) A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem állását a Tagnak 
javasolt személyek az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják. 

 

48. §  

 

A Munkaszervezet 

 

(1) A Társulás céljainak megvalósítására és feladatainak ellátására gazdasági társaságot alapíthat, 
munkaszerződéssel és egyéb munkavégzésre irányuló szerződéssel munkatársakat 

alkalmazhat. A Társulás adminisztratív feladatainak ellátását, a döntések előkészítését és 

végrehajtását saját, vagy szerződéses úton megbízott Munkaszervezet látja el.  

(2) Saját munkaszervezet esetében, amennyiben a feladatokat munkaszerződéssel és egyéb 

munkavégzésre irányuló szerződéssel alkalmazott munkatársak végzik,  az Igazgató látja el 

feladattal a Munkaszervezetet, annak operatív működését irányítja, dolgozói felett munkáltatói 
jogokat gyakorol. A munkaszervezet meghatározott szervezeti egységeinek alkalmazottai 

feletti munkáltatói jogok gyakorlásának egy részét az Igazgató átruházhatja az 

Igazgatóhelyettesre. A munkaviszony létesítésével és megszüntetéssel kapcsolatos 

munkáltatói jogok kizárólag az Igazgató által gyakorolhatók és át nem ruházhatók. 

(3) A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a nem munkaszerződés alapján megvalósuló 

személyes közreműködésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(4) Szerződéses (a Társulás szervei közé nem tartozó), valamint gazdasági társaság formájú 

munkaszervezet esetében az Igazgató látja el feladattal a Munkaszervezetet, annak operatív 
működését azonban közvetlenül nem befolyásolja és a Munkaszervezet dolgozói felett 

munkáltatói jogokat nem gyakorol. 

  
(5) Szerződéses úton megbízott Munkaszervezet esetében a Társulás és a Munkaszervezet 

együttműködésének részleteit szerződés szabályozza, melyet az Igazgató javaslatára az 

Elnökség hagy jóvá. 

 
(6) A Társulás Horvátország és a Szlovén Köztársaság területén Nemzeti Irodát működtet. A 

magyar Nemzeti Iroda a Társulás székhelyén működik. 

 

49. §  

A könyvvizsgáló 

 

(1) A Közgyűlés 3 éves határozott időtartamra könyvvizsgálót választ.  

 

 
(2) A könyvvizsgáló a megbízatás időtartamának lejártát követően újraválasztható. 

 

(3) A Társulás a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a 

könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden 
lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat 

tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 
(4) A könyvvizsgáló betekinthet a Társulás könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő 

Bizottság Tagjaitól, illetve a Társulás munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társulás 

bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

 
(5) A könyvvizsgáló a Társulás ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 

 

(6) A könyvvizsgáló a Közgyűlésen köteles részt venni. Ha szükséges, a könyvvizsgálót a 
Felügyelő Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 

kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság ülésein való részvételét. Ez utóbbi esetben a 

könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
 

(7) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás 

vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgató 

vagy a Felügyelő Bizottság Tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az Elnök 
értesítésével a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést az Elnök nem hívja össze, vagy a 

Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló 

köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséget értesíteni. 
 

(8) A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk-ban 

meghatározott (3:129. §, 3:130. §, 3:131. §) felelősségi szabályok az irányadóak. 
 

(9) A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok fent nem állásáról a könyvvizsgáló a vele 

kötött szerződésben nyilatkozik. 

 
(10) Ha a könyvvizsgáló gazdasági szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 

könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdasági szervezet valamennyi tagjára, 

vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
 

(11) A könyvvizsgálatért felelős személy a Társulás részére más megbízás alapján munkát nem 

végezhet, és a könyvvizsgáló gazdasági szervezet is csak akkor láthat el más feladatot, ha a 
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megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:129. §-ában megjelölt szerződésben 

foglalt feladatait. 
 

XI. ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET 

 

50. §  

 

(1) A felhasznált pénzeszközök Társulás általi kezelésének ellenőrzését a magyar nemzeti jog 
szerint meghatározott hatóságok végzik. 

 

(2) A Társulás gazdálkodásának általános ellenőrzésére a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

jogosult. 

 

(3) Az Európai Unió által biztosított pénzügyi alapok, valamint a központi költségvetési 

forrásból biztosított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésre a külön jogszabályokban 

erre felhatalmazott szervek jogosultak. 

 

(4) A Társulás törvényességi felügyeletét a székhely szerinti tagállam joga szerint meghatározott 

hatóság látja el. 
 

 

XII.VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG 

 

51. §  

 

(1) Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több 
Tag között vita merül fel, a Tagok tárgyalás révén vagy egyéb békés úton keresik a vitás 

kérdés megoldásának lehetőségét. 

 
(2) Amennyiben a Társulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely Tag jogát vagy 

jogos érdekét sérti, az érintett Tag a döntést annak meghozatalától számított 30 napos objektív 

(jogvesztő) határidőn belül a Fővárosi Bíróságon megtámadhatja. 

 
(3) A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló közösségi 

jogszabályok az irányadóak. 

 
(4) A Társulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett harmadik fél a Társulást a 

székhely szerinti bíróságon perelheti. 

 
 

XIII. ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS ÉS CSATLAKOZÁS 

 

52. §  

 

(1) Jelen Alapszabályt valamennyi Tag az Elnöknek az aláírásra adott felhatalmazás révén 

fogadja el. 

 

(2) A Társulás tagjai az Elnöknek az aláírásra adott felhatalmazása révén egyúttal 

meghatalmazást adnak Dr. Turi Ákos ügyvédnek (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) az európai 
területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes 

szabályairól szóló 485/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az 

Alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 

(3) A Társuláshoz további Tagok a Rendelet, a Törvény és az Alapszabály előírásai szerint, a 

Társulás nyilvántartásba vételi napjától csatlakozhatnak.  
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XIV. HITELES SZÖVEGEK 

 

53. §  
 

Jelen Alapszabály magyar nyelven íródott, melyről horvát, szlovén és angol nyelvű fordítás 

készült.  
 

XV. HATÁLYBALÉPÉS 

 

54. §  

 

Jelen Alapszabály az aláírása napján lép hatályba.  

 
 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

55. §  

 

A Társulás Elnöksége jelen Alapszabály aláírásától számított 90 napon belül köteles az 
Igazgatóval elkészíttetni az Alapszabály szerinti működést elősegítő Szervezeti és Működési 

Szabályzatot, valamint mindazokat a belső szabályzatokat, amelyek a Társulásként a működés 

feltételei és mindezeket elfogadásra a következő Közgyűlés elé terjeszteni. 

 

A Társulás Elnöke az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt módosítását, a Közgyűlésnek 

a módosítást jóváhagyó döntése alapján, mint a Társulás akaratával mindenben megegyezőt 

írta alá. 

 

 

Kelt: 2021. március 23. napján  
 

 

 

 
 

dr. Őri László 

elnök 

 

  

 

Szerkesztettem és ellenjegyeztem: 
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1. számú melléklet 

 

A Pannon Európai Területi Társulás tagjegyzéke 

 
 

Sor-

szá

m 

A Tag 

megnevezése 

Cím Ország A 

meghatalmazot

t képviselő 

neve 

Lakosságszá

m 

Terüle

t 

1.  Antunovac 
31216 Antunovac, 

Braće Radića 4. 
 

Horvátország 
Davor 

Tubanjski 

3670 

 
57 km² 

2.  Baktüttös 
8946 Baktüttös, 

Tanácsköz u. 11. 

Magyarorszá

g 
Béres László 360 

9,71 

km² 

3.  Balatonöszöd 

8637 

Balatonöszöd, 

Szabadság u. 89. 

Magyarorszá

g 
Antal János 561 

15,08 

km² 

4.  Balatonszárszó 
8624 

Balatonszárszó, 

Hősök tere 1. 

Magyarorszá

g 
Fekete János 2232 

30,13 

km² 

5.  
Baranya Megyei 

Önkormányzat 

7621 Pécs, 

Széchenyi tér 9. 

Magyarorszá

g 
Dr. Őri László 371110 

4429,6

0 km² 

6.  Barcs 
7570 Barcs, Bajcsy 

Zs. u. 46.  

Magyarorszá

g 

Koós Csaba 

Tibor 
10939  

122.9 

km²  

7.  Beremend 
7827 Beremend, 

Szabadság tér 1. 

Magyarorszá

g 
Theisz Ferenc 2441 

48.26 

km² 

8.  Bezedek 

7782 Bezedek, 

Kossuth Lajos u. 

77. 

Magyarorszá

g 
Lovas Norbert 238 

11,36 

km² 

9.  Bezeréd 
8934 Bezeréd, 

Kossuth u. 6. 

Magyarorszá

g 
Fekete János 152 

12,14 

km² 

10.  Bogád 
7742 Bogád, 

Kossuth L. u. 86. 

Magyarorszá

g 
Pfeffer József 1140 

7,84 

km² 

11.  Csurgó 
8840 Csurgó, 

Széchenyi tér 2. 

Magyarorszá

g 
Füstös János 4905 

59,42 

km² 

12.  Dombóvár 
7200 Dombóvár, 

Szent István tér 1. 

Magyarorszá

g 
Pintér Szilárd 18555 

78,48 

km² 

13.  
Duna-Dráva 

Nemzeti Park 
7625 Pécs, Tettye 

tér 9. 
Magyarorszá

g 
Závoczky 
Szabolcs 

- 
494,78 

km² 

14.  Egervár 
8913 Egervár, 

Vár út 2. 

Magyarorszá

g 
Gyerkó Gábor 1035 

10,29 

km² 

15.  Felsőszentmárton 

7968 

Felsőszentmárton, 

Kossuth u. 8 

Magyarorszá

g 
Várnai Levente 861 

19,46 

km² 

16.  Fonyód 
8640 Fonyód, 

Fő u. 19. 

Magyarorszá

g 
Hídvégi József 5183 

53,55 

km² 

17.  Harkány 
7815 Harkány, 

Kossuth Lajos u. 2. 

Magyarorszá

g 

Baksai Endre 

Tamás 
4762 

25,69 

km² 

18.  Hosszúhetény 

7694 

Hosszúhetény, 

Fő u. 166. 

Magyarorszá

g 

dr. Csörnyei 

László 
3464 

45,27 

km² 

19.  Kaposvár 
7400 Kaposvár, 

Kossuth tér 1. 

Magyarorszá

g 
Szita Károly 63298 

113,59 

km² 

20.  Keszthely 
8360 Keszthely, 

Fő tér 1. 

Magyarorszá

g 
Nagy Bálint 19334 

75,98 

km² 

21.  Kisbudmér 
7756 Kisbudmér, 
Kossuth Lajos u. 

Magyarorszá
g 

Kelemen Ferenc 112 
5,72 
km² 

http://www.barcs.hu/index.php/kapcsolat/59-statikus-tartalom/kzrdek-informcik/elerhetosegek/3252
http://www.barcs.hu/index.php/kapcsolat/59-statikus-tartalom/kzrdek-informcik/elerhetosegek/3252
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13. 

22.  Kiskutas 
8911 Kiskutas, 

Fő u. 63. 

Magyarorszá

g 
Halász Gábor 199 

4,69 

km² 

23.  

Koprivničko-

križevačke 

županije 

48000 Koprivnica, 

Ulica Antuna 

Nemčića 5. 

Horvátország Darko Koren 115584 
1748 

km² 

24.  Lendava 
9220 Lendava, 

Fő utca 20. 
Szlovénia Magyar Janez 11420 

123 

km2 

25.  Magyarmecske 

7954 

Magyarmecske, 

Petőfi Sándor u. 

91. 

Magyarorszá

g 
Balogh Imre 351 

11,95 

km² 

26.  Magyarszék 
7396 Magyarszék, 
Kossuth Lajos u. 

51/B. 

Magyarorszá
g 

Kárpáti Jenő 1025 
13,86 
km² 

27.  Majs 

7783 Majs, 

Kossuth Lajos u. 

199. 

Magyarorszá

g 
Pólya Krisztina 950 

32,06 

km² 

28.  
Međimurska 

županija 

40000 Čakovec, 

Ruđera Boškovića 

2. 

Horvátország Matija Posavec 113804 
729,5  

km² 

29.  Mohács 
7700 Mohács, 

Széchenyi tér 1. 

Magyarorszá

g 
Csorbai Ferenc 18756 

112,23 

km² 

30.  Mursko Središće 

40315 Mursko 

Središće, trg Bana 

Josipa Jalaćića 10. 

Horvátország 
Dražen Srpak 

 
6307 

33.64 

km² 

31.  Nagykanizsa 
8800 Nagykanizsa, 

Erzsébet tér 7. 

Magyarorszá

g 
Balogh László 46835 

148,40 

km² 

32.  Olasz 
7745 Olasz, 

Kossuth u.54. 

Magyarorszá

g 
Tóth Gabriella 633 

10,29 

km² 

33.  Orbányosfa 
8935 Orbányosfa, 
Kiskapornak u. 19. 

Magyarorszá
g 

Kocsisné Varga 
Judit 

116 
5,68 
km² 

34.  
Osječko-baranjska 

županija 

31000 Osijek, Trg 

Ante Starčevića 2 
Horvátország Ivan Anušić 280145 

4152 

km²  

35.  Őrtilos 
8854 Őrtilos, 

Rákóczi utca 29. 

Magyarorszá

g 
Kelei Zita 493 

21,12 

km²   

36.  Pécs 
7621 Pécs, 

Széchenyi tér 1. 

Magyarorszá

g 
Péterffy Attila 148030 

162,78 

km2 

37.  

Pécsi 

Tudományegyete

m 

7633 Pécs, Szántó 

Kovács János u. 

1/B 

Magyarorszá

g 

Dr. Miseta 

Attila 
- - 

38.  Pécsvárad 

7720 Pécsvárad, 

Szentháromság tér 

3. 

Magyarorszá

g 
Zádori János 4007 

36,03 

km² 

39.  Prelog 
40323 Prelog, 

Glavna 35. 
Horvátország 

Ljubomir 

Kolarek 
7815 

63.70  

 km² 

40.  Sárszentlőrinc 

7047 

Sárszentlőrinc, 

Petőfi S. u. 22. 

Magyarorszá

g 
Sátor Géza 1063 

38,45 

km² 

41.  Siklós 
7800 Siklós, 

Kossuth tér 1. 

Magyarorszá

g 
Riegl Gábor 9730 

50.92 

km² 

42.  Siófok 
8600 Siófok, Fő tér 

1. 

Magyarorszá

g 

dr. Lengyel 

Róbert 
25095 

124.66 

km² 

43.  
Somogy Megyei 

Önkormányzat 

7400 Kaposvár, 

Csokonai u. 3. 

Magyarorszá

g 
Biró Norbert 312084 

6035,8

6 km2 

44.  Somogyvár 
8698 Somogyvár, 

Kaposvári út 2. 

Magyarorszá

g 

Gyurákovics 

László 
1752 

52,99 

km² 

45.  Szajk 
7753 Szajk, 

Kossuth u. 99. 

Magyarorszá

g 
Farkas Béla 827 

11,36 

km² 
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46.  Szekszárd 
7100 Szekszárd, 

Béla király tér 8. 

Magyarorszá

g 
Ács Rezső 32488 

96,28 

km² 

47.  Szentlőrinc 
7940 Szentlőrinc, 

Templom tér 8. 

Magyarorszá

g 
Koltai Péter 1063 

27,82 

km² 

48.  Szigetvár 
7900 Szigetvár, 

Zrínyi tér 1. 

Magyarorszá

g 
dr. Vass Péter 10450 

39,51 

km² 

49.  
Szilvásszentmárto

n 

7477 

Szilvásszentmárton

, 

Fő u. 20. 

Magyarorszá

g 
Lengyel Gábor 207 

7,08 

km² 

50.  Tamási 

7090 Tamási, 

Szabadság u. 46-
48. 

Magyarorszá

g 
Porga Ferenc 8115 

111,96 

km² 

51.  Táska 
8696 Táska, 

Arany János u. 2. 

Magyarorszá

g 
Gadányi Albert 400 

25,98 

km² 

52.  Tevel 
7181 Tevel, 

Fő u. 288. 

Magyarorszá

g 
Fazekas Attila 1374 

25,27 

km² 

53.  
Tolna Megyei 

Önkormányzat 

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 11-

13. 

Magyarorszá

g 

Fehérvári 

Tamás 
231183 

3703,3

1 km² 

54.  Tófej 
8946 Tófej 

Rákóczi u. 15. 

Magyarorszá

g 
Horváth Zoltán 690 

15,32 

km² 

55.  Váralja 

7354 Váralja 

Kossuth Lajos u. 

203. 

Magyarorszá

g 
Sziebert Éva 823 

21,13 

km² 

56.  

Verőce-

Drávamente 

megye 

33000 Virovitica, 

Trg Ljudevita 

Patačića 1. 

Horvátország Igor Andrović 76131 
2021 

km² 

57.  Villány 
7773 Villány, Fő 

tér 1. 

Magyarorszá

g 
Mayer István 2307 

22,02 

km² 

58.  Zalakomár 
8751 Zalakomá,r 

Tavasz u. 13. 
Magyarorszá

g 
Csárdi Tamás 2952 

54,88 
km² 

59.  
Zala Megyei 

Önkormányzat 

8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi Dezső 

u. 10. 

Magyarorszá

g 
dr. Pál Attila 277290 

3784,1

1 km² 

60.  Zamárdi 
8621 Zamárdi, 

Szabadság tér 4. 

Magyarorszá

g 

Csákovics 

Gyula 
2637 

45,15 

km² 

61.  Zákány  
8852 Zákány, 

Május 1. utca 6. 

Magyarorszá

g 
Jankó Szabolcs 

1116 

 

8,69 

km² 
 

  
 

 
 

  
 


