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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

 

A Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma (a továbbiakban: 

KMVNF)) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) – a Vállalkozók 

és Munkáltatók Országos Szövetsége (továbbiakban VOSZ) elnökségének 2019.04.16./7. 

számú határozata alapján a következők szerint határozza meg. 

 

 

1. A Fórum küldetése 

A Kárpát-medencében élő magyar vállalkozói szövetségek és azok tagjai közötti párbeszéd 

és üzleti tevékenység támogatása, a gazdasági kapcsolatok megerősítése, rendszeres 

együttműködés kialakítása. 

A fórum támogatja és elősegíti a hazai és határon túli magyar vállalkozások 

szerepvállalását, a piacszerzést, a közös fellépést a szomszédos országokban.  

 

2. A Fórum célja és feladatai 

 

2.1. A Fórum célja 

 

2.2. A Fórum nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, de a VOSZ keretein belül 

önálló egységként működik (a VOSZ alapszabályának 6.5 pontja szerint).  

 

2.3. A Fórum feladatai: 

 

 

 

 

3. A Fórum tagjai 

 

3.1. A Fórum tagsága önkéntes módon szerveződik. A Fórum tagjai a határon túli, illetve a 

Kárpát-medencében működő magyar vállalkozói szervezetek (szövetség, egyesület stb.) 

tagjai, amennyiben szervezetük társulási (csatlakozási) megállapodást kötött a Fórummal. 

Olyan vállalkozói szervezet csatlakozhat a Fórumhoz, amelyeknek célja a vállalkozások 

támogatása, az együttműködés, közös gazdasági szerepvállalás elősegítése.  

 

3.2. Az egyes vállalkozások – a Fórum 3.1. pont szerinti tagjai - a saját helyi szervezeti 

tagságuk jogán, a helyi szervezeten keresztül kapcsolódnak be a munkába. A Fórum 

munkájában való bármilyen részvétel önkéntességen alapul. 

 

4. A Fórum meghívottjai 

 

A Fórum állandó meghivottjai a VOSZ elnöksége és főtitkára. 

 

5. A Fórum vezetése 

 

5.1. A Fórumot a Fórum elnöksége írányítja, elnökét a VOSZ elnöksége választja meg. 

5.2. A Fórum első elnöke Czomba Csaba a VOSZ társelnöke, a VOSZ Szabolcs-Szatmár- 

            Bereg megyei elnöke. 
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5.3. A Fórum elnökségének tagjai: a Fórum mindenkori elnöke, a VOSZ Nemzetközi  

Bizottságának elnöke, a társulási (csatlakozási) szerződést kötött határon túli 

szervezetek elnökei. 

5.4. A Fórum elnökének feladatai: 

- elkészíti a Fórum működéséhez szükséges hivatalos dokumentumokat (SZMSZ), a 

Fórum munkatervét és tematikáját (programok, ülések, stb.) a Fórum titkárával és a 

VOSZ Nemzetközi Bizottság elnökével együtt. 

- a VOSZ közgazdasági igazgatójának bevonásával elkészíti a Fórum költségvetési 

tervét és jóváhagyásra a VOSZ elnöksége elé terjeszti, továbbá felügyeli (előzetesen 

jóváhagyja) az elfogadott költségvetésen belüli költéseket (a Fórum költségvetése a 

VOSZ költségvetésének a részeként értelmezendő, a VOSZ kötelezettségvállalási- 

és utalványozási rendjének figyelembe vételével) 

- vezeti a Fórum üléseit  

- képviseli a Fórum közösségét a VOSZ Elnökségében 

- a Fórumhoz való társulási (csatlakozási) szerződéseket ellenjegyzi (nem érintve a 

VOSZ képviseleti rendjét) 

- rendszeresen beszámol a Fórum tevékenységéről a VOSZ elnökségének.  

5.5. A Fórum titkárát a Fórum elnökének egyetértése mellett a VOSZ Elnöksége jelöli ki. 

A Fórum első titkára Varga Julianna a VOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója, feladata  

a napi szintű munka irányítása, az operatív kapcsolattartás, rendezvények, ülések  

előkészítése, nyilvántartások, adatbázis kezelése. 

 

 

6. A Fórum működése 

 

6.1. A Fórum a VOSZ konzultatív jellegű szervezete, amely a munkatervében szereplő, vagy 

a plénum által elfogadott témaköröket illetően, a társulási megállapodást kötött 

szervezetekkel egyeztetéseket folytat, a VOSZ számára – a 2.3. pontban szereplő 

témákat illetően - javaslatokat tesz, véleményez és a javasolt célok és feladatok 

megvalósításhoz támogatást nyújt.  

6.2. A Fórumot az elnök hívja össze. A meghívó kiküldését megelőzően a Fórum elnökségi 

tagjai az ülés napirendi pontjára javaslatot tehetnek.  A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy az elnökségi tagok a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

6.3. A Fórum munkáját az általa elfogadott és a VOSZ Elnökség által jóváhagyott munkaterv 

alapján végzi. 

6.3.1. A Fórum a tagok javaslatai alapján minden év negyedik negyedévében 

elkészíti és elfogadja a következő év munkatervét. 

6.4. A Fórum határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjainak (a társult szervezetek 

képviselőinek) több mint fele jelen van. Az ülésen a határozathozatal nyílt szavazással 

történik, minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg. Szavazni csak személyesen – a 

társult szervezet jelen lévő képviselője útján - lehet. Szavazategyenlőség esetén a 

szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat 

elfogadásáról az elnök dönt. 

6.5. A Fórum határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza.  

7. Az SZMSZ a VOSZ alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával 

ellentétes rendelkezéseket, vagy értelmezést nem tartalmazhat. Ellentmondás, vagy 

értelmezési probléma esetén mindenkor a VOSZ alapszabályában és Szervezeti és 

Működési Szabályzatában írottakat kell alkalmazni. 
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8. A KMVNF működésével kapcsolatban a Fórum elnökségi tagjai panasszal, vagy 

kifogással élhetnek, amelyet - a VOSZ Ellenőrző Bizottságán, vagy a Fórum elnökén 

keresztül - a VOSZ Elnöksége elé terjeszthetnek. A VOSZ Elnökségének a panasszal, 

vagy kifogással kapcsolatos döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

9. Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t a Fórum elnöksége 2019. október 21 - én                 

elfogadta. 

 

 

 

Budapest, 2019. október 21. 

 

 

 

      ------------------------------------------------------ 

 

Czomba Csaba  

elnök 


