Jövő Internet Élő Laboratórium Egyesület
(továbbiakban: Egyesület)

ALAPSZABÁLYA
A Jövő Internet Élő Laboratórium Egyesületet a nyílt innováció gyakorlatának és módszereinek
elterjesztése céljából, a tagjai önkéntes társulásukkal hozták létre az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (Ectv.) és az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően.
1. §
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Az Egyesület neve: Jövő Internet Élő Laboratórium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
Az Egyesület rövid neve: FILAB
Az Egyesület angol neve: Future Internet Living Lab
Az Egyesület székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 12/A, 4. emelet 1. ajtó
Az Egyesület formája: Egyesület
Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrejött és működő
társadalmi szervezet. Az Egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján
működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel
rendelkezik.
2. §
KÜLDETÉS ÉS CÉLOK

2.1. Az Egyesület küldetése: Nyílt kutatás-fejlesztési közösség és innovációs műhely
létrehozása és működtetése a felhasználók széles rétegeinek és más szereplőknek
(vállalkozások, szakmai és regionális szervezetek, oktatási intézmények, kutató intézetek,
önkormányzatok, közszolgáltatásokat végző állami és társadalmi szervezetek) a kutatásfejlesztés és innováció folyamatába való bevonásával, amely elősegíti a Jövő Internet
(Future Internet - FI) infokommunikációs technológiák, alkalmazások és szolgáltatások
kutatás-fejlesztését, valamint a létrejövő szellemi alkotások gyakorlati használatát és üzleti
hasznosítását Magyarországon.
2.2. Az Egyesület célja: A nyílt innováció gyakorlatának és módszereinek elterjesztése a
magyar innovációs rendszerben, s ezen keresztül a hazai innováció és versenyképesség
erősítése, Magyarország szorosabb bekapcsolása az Élő Laboratóriumok európai

rendszerébe (European Network of Living Labs – EnoLL) és az Európai Unió Jövő Internet
kezdeményezéseibe, ill. K+F programjaiba.
2.3 Az Egyesület további céljai:
a) A Jövő Internet innovációs ökoszisztéma és az Információs Társadalom
kialakulásának elősegítése Magyarországon.
b) Nyílt innovációs módszerek és üzleti modellek kidolgozása a jövő Internet
technológiák területén.
c) Új generációs Internet komponenseinek és szolgáltatásainak létrehozására irányuló
kutatás-fejlesztés, és ezen alapuló közősségi és üzleti megoldások létrehozása.
d) Felhasználó centrikus kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz szükséges nyitott,
heterogén K+F infrastruktúra és inkubációs környezet létrehozása.
e) Technológia-transzfer, K+F együttműködés az iparral, különös tekintettel a hazai
KKV-kkel.
f) Egyetemi hallgatók és fiatal kutatók bevonása az innovációs műhely szakmai és üzleti
tevékenységébe.
g) Együttműködés más szakmai és regionális innovációs szervezetekkel (Pl. Regionális
Innovációs Ügynökségek, Nemzeti Technológiai Platformok, innovációs klaszterek)
és intézményekkel az infokommunikációs kutatás-fejlesztés és innováció területén.
h) Csatlakozás az ENoLL szervezetéhez, és bekapcsolódás az EU FI K+F programjaiba
és kezdeményezéseibe, az EU Horizon 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs
programjába.
i) Nemzetközi együttműködések elősegítése a Jövő Internet nyitott innováció területén,
különös tekintettel a határon átnyúló közös K+F együttműködésekre, és a Duna
Stratégia végrehajtásában résztvevő országokkal való kooperációra.
2.4. Tevékenységek
a) Az Élő Laboratórium (Living Lab – LL) alapkoncepciójának és a nyílt innovációs
megközelítésnek megfelelően az Egyesület K+F tevékenysége során olyan innovációs
módszereket és üzleti modelleket alkalmaz, melyek lehetővé teszik a felhasználók, a
felhasználói közösségek, jövő Internet kutatással foglalkozó más szervezetek, és vállalkozások
K+F ötleteinek feltárását és bekapcsolását az Egyesület innovációs rendszerébe. Az Egyesület
befogadó K+F infrastruktúrával, technológiai és üzleti inkubációval támogatja az innovatív
egyéni és közösségi ötletek gyakorlati megvalósítását.
b) Az Egyesület a működésében nemcsak a kívülről jövő ötletekre és javaslatokra fókuszál,
hanem aktívan részt vesz a szellemi alkotás folyamatában, így a külső ötletek megvalósítása
mellett kutatási és innovációs projekteket generál a jövő Internet területén. Az Egyesület
különösen olyan innovációs ötletek feltárására és megvalósítására törekszik, amelyek jelentős
társadalmi hatást gyakorolnak az állampolgárok, a közösségek életére és életminőségére.

2

2.5. Az Egyesület megalapítása és működése nem érinti, és nem korlátozza az Egyesület tagjai
közötti két-, vagy többoldalú együttműködési lehetőségeket.
2.6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
2.7. Az Egyesület cél szerinti tevékenysége alapján nyújtott közhasznú szolgáltatásokból tagjain
kívül más is részesülhet.
3. §
TAGSÁG ÉS KÉPVISELET
3.1. Az Egyesület tagságát az alapítók és a későbbiekben az Egyesülethez tagként csatlakozók
alkotják. Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak.
Az Egyesület
rendes vagy pártoló tagja lehet minden magyar és nem magyar illetőségű természetes és jogi
személy, aki, vagy amely az Egyesület céljával egyetért és elfogadja az Egyesület
Alapszabályának (továbbiakban: Alapszabály), valamint a tagok jogaira és kötelezettségeire
vonatkozó más rendelkezések és határozatok előírásait, ilyen tartalmú belépési kérelmet nyújt be
az Egyesület elnökéhez, és felvételét az Egyesület elnöksége (továbbiakban: Elnökség)
elfogadja. Az egyesület tagságáról nyilvántartást vezet.
3.2. Az Egyesület rendes tagjának jogai és kötelezettségei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jogosult részt venni a Közgyűlésen és a határozatok meghozatalában,
választási joga van az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásakor,
megválasztható az Egyesület bármely szerve tisztségviselőjének,
jogosult az Egyesület eredményeinek megismerésére,
részt vehet az Egyesület tevékenységeiben és rendezvényein
köteles tagsági díj fizetésére.

3.3. Az Egyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei:
a)
b)
c)
d)
e)

tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen,
jogosult az Egyesület publikus eredményeinek megismerésére
az Elnökség meghívására részt vehet Egyesület tevékenységeiben és rendezvényein
az Egyesület pártoló tagja tagdíjat nem fizet
tisztségre nem választható.
4. §
TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
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4.1. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag jogutód nélkül megszűnik vagy meghal, továbbá az
Egyesülethez intézett írásbeli, tagsági viszonyt megszüntető nyilatkozatot tesz. Utóbbi esetben a
tagsági viszony megszűnésének napja a nyilatkozatban megjelölt dátum, ennek híján a
nyilatkozat átvételének napja.
4.2 A tagsági viszony megszűnhet az Elnökség által kezdeményezett kizárással is:
a) amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy az
Elnökség határidő megjelölésével és a kizárásra történő figyelmeztetéssel felszólította az
elmaradt tagdíj megfizetésére;
b) amennyiben a tag az Egyesület felé vállalt kötelezettségének nem tesz eleget;
c) amennyiben a tag az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít vagy az Alapszabály
rendelkezéseit súlyosan megsérti.
4.3 Az Alapszabály 4.2 b) és c) pontjai esetében a kizárás előtt lehetőséget kell biztosítani a tag
számára a védekezése előadására, a kizárásról szóló határozatot indokolni kell és tájékoztatást
kell adni a határozatban a tag jogorvoslati lehetőségéről.
5. §
EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA
5.1. Közgyűlés
5.1.1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés, mely szükség
szerint, de legalább évente egyszer tartja ülését. A Közgyűlést az elnök hívja össze, a tagok
részére legalább a Közgyűlést megelőző nyolc nappal kézbesített, napirendet tartalmazó
meghívó útján. Kézbesítésnek minősül az ajánlott postai küldemény vagy igazoló szelvénnyel
igazolhatóan feladott írásos küldemény elküldése. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt
a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kívánja.
5.1.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több mint fele
jelen van. Határozatképtelennek minősülő Közgyűlés esetén a változatlan napirenddel
összehívott, megismételt Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes,
feltéve, hogy a meg nem jelent tagok meghívása szabályszerűen megtörtént és a tagokat a
meghívóban figyelmeztették a megismételt közgyűlés határozatképességének eltérő szabályaira.
5.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a)
b)
c)
d)

az Alapszabály megállapítása és módosítása,
az éves költségvetés elfogadása,
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
az Egyesület feloszlatásának kimondása,
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e)
f)
g)
h)

az Egyesület más egyesületbe, vagy társadalmi szervezetbe tagként való be-, illetve kilépése,
az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása,
az Egyesület feloszlása esetén, annak vagyonáról való döntés,
az Egyesület rendes tagjai által kötelezően fizetendő tagdíj mértékének és a fizetés módjának
meghatározása,
i) az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolójának az elfogadása.
5.1.4. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű
szótöbbségével hozza, kivéve az 5.1.3 a), d), e), f), g), h) és i) pontjaiban felsorolt ügyköröket,
amelyeknél legalább 2/3-s minősített szótöbbség szükséges.
5.2. Az Egyesület irányítása
5.2.1. Az Egyesület irányítása az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik, melynek tagjai: az
elnök, az ügyvezető igazgató és az innovációs igazgató.
5.2.2. Az elnök önállóan, általános jogkörrel képviseli az Egyesületet harmadik személyek és
hatóságok felé, továbbá az alábbi feladatokat látja el:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a Közgyűlés összehívása és levezetése,
közgyűlési határozati javaslatok előkészítése és beterjesztése,
az éves szakmai és költségvetési beszámoló beterjesztése a Közgyűlésnek,
az éves szakmai és költségterv beterjesztése a Közgyűlésnek,
az Innovációs Tanácsadó Testület külső tagjainak felkérése,
nyilatkozatok és állásfoglalások közzététele, az Elnökség többi tagjával egyeztetve,
döntés olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe,
önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozás jogát,
az Egyesület képviselete hazai és nemzetközi szervezetekben, testületekben, fórumokon,
eljárás minden olyan ügyben, melyet a Közgyűlés a hatáskörébe utal.

5.2.3. Az Elnökség minimum két tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség két tag
jelenléte esetén egyhangúsággal, három tag jelenléte esetén szótöbbséggel hozza a döntéseit.
5.3. Az ügyvezető igazgató feladata az Egyesület operatív ügyeinek intézése és szervezetének
irányítása. Az ügyvezető igazgató tevékenységét a Közgyűlésnek és az elnöknek alárendelten
látja el. Az ügyvezető képviseleti joga önálló és az alábbi ügycsoportokra terjed ki különösen:
a) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
b) irányítja az Egyesület szervezetét, ellátja az Egyesület munkavállalói feletti munkáltatói
jogkört,
c) gondoskodik az Egyesület adminisztrációjának megszervezéséről és megfelelő
működtetéséről, a pénzügyi, számviteli és más előírt nyilvántartások vezetése iránt, a
bejelentési, bevallási és hasonló kötelezettségek teljesítéséről,
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d) önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozás jogát,
e) szerződések megkötése,
f) az Egyesület tevékenységéről éves szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit az elnök
terjeszt a Közgyűlés elé elfogadás céljából,
g) javaslatot készít a Közgyűlés részére az Egyesület éves szakmai működésére és
gazdálkodására vonatkozóan,
h) eljár minden olyan ügyben, melyet a Közgyűlés vagy az elnök a hatáskörébe utal.
5.4. Az innovációs igazgató feladata az Egyesület kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységének szervezése, a K+F és innovációs projektek végrehajtásának szakmai
felügyelete. Az innovációs igazgató tevékenységét a Közgyűlésnek és az elnöknek alárendelten
látja el. Az innovációs igazgató hatásköre különösen:
a) kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének koordinálása az Egyesületen belül, a külső
partnerekkel való innovációs együttműködés elősegítése,
b) innovációs ötletek azonosítása és megfogalmazása az Egyesület tagjaival együttműködve,
c) kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának és a technológia-transzfernek a támogatása,
d) az Egyesület iparjogvédelmi ügyeinek irányítása és felügyelete,
e) az Egyesület külső innovációs kapcsolatainak erősítése, új partnerek bevonása az Egyesület
munkájába,
f) az Egyesület nemzetközi K+F és innovációs kooperációjának támogatása, különös tekintettel
az EU K+F programjaira és kezdeményezéseire,
g) az Elnök meghatalmazása alapján az Egyesület képviselete hazai és nemzetközi szakmai
szervezetekben, testületekben, fórumokon és együttműködésekben,
h) kapcsolattartás az Egyesület tagjaival, külső partnerekkel és nemzetközi szervezettekkel,
i) az Innovációs Tanácsadó Testület (ITT) vezetése, ülésének összehívása,
j) szakmai beszámolók összeállítása az elnök és az ügyvezető igazgató részére.
5.5. A képviseleti (elnök, ügyvezető igazgató) és ügyintéző hatáskört ellátó tisztségviselők
(innovációs igazgató) mandátuma a megválasztástól számított három naptári évet követő első
Közgyűlésig tart, de a mandátum meghosszabbítható.
5.6. A képviseletért és az ügyintézésért felelős tisztségviselők tevékenységük során kötelesek
betartani a hatályos magyar jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyűlés határozatainak és az
Egyesület szabályzatainak rendelkezéseit, ellenkező esetben a Közgyűlés jogosult visszahívni a
vezető tisztségviselőket a mandátumuk lejárta előtt. A tisztségviselők akkor is visszahívhatók
tisztségükből, ha a tisztség ellátásában tartósan akadályoztatva vannak. A tartós akadályoztatás
ténye akkor áll fenn, ha az adott személy négy egymást követő hónapon keresztül az egyesület
azon szerveinek tevékenységében és ülésein, amelybe megválasztották, szabályszerűen kiküldött
meghívókkal és jelenléti ívekkel igazolható módon nem vesz részt.
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5.7. A képviseletért és az ügyintézésért felelős tisztségviselők által feladatkörük ellátása során
harmadik személynek okozott kárért az Egyesület felel, de a tisztségviselők az e minőségükben
okozott ilyen kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek az Egyesület felé.
5.8. Innovációs Tanácsadó Testület
5.8.1. Az Innovációs Tanácsadó Testület (ITT) az Egyesület javaslattevő szerve, melynek tagjai
az elnök, az ügyvezető igazgató, az innovációs igazgató, és az elnök által felkért szakértők. Az
ITT tagjainak felkérése és visszahívása az elnök hatáskörébe tartozik. Az ITT tagok mandátuma
visszahívásukig tart.
5.8.2 Az ITT üléseit az innovációs igazgató hívja össze és vezeti.
5.8.3. Az ITT feladata:
a)
b)
c)
d)
e)

az Egyesület innovációs tevékenységének és együttműködéseinek támogatása,
az Egyesületben folyó kutatás-fejlesztési és innovációs projektek értékelése,
az Egyesület éves szakmai beszámolójának véleményezése,
új innovációs ötletek és projektek ajánlása az Egyesület részére,
szakmai tanácsadás az Elnökség részére.
6. §
VAGYON ÉS GAZDÁLKODÁS

6.1. Az Egyesület naptári évre vonatkozó és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint
gazdálkodik. A költségvetés tervezetét az ügyvezető igazgató készíti el az elnökkel és az
innovációs igazgatóval egyeztetetten, majd terjeszti be a Közgyűlés elé elfogadás céljából.
6.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az
Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
6.3. Az éves tagdíjat minden év március 31. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára elutalni.
6.4. Az Egyesület nem-nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona a tagok által
befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, pénzügyi vagy
természetbeni hozzájárulásaiból, illetve az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó
bevételből képződik.
6.5. Az Egyesület céljai megvalósításának biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet is folytathat, de az ilyen jellegű tevékenység nem veszélyeztetheti az Egyesület
alapvető céljait.
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6.6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, hanem azt a célja
szerinti tevékenység elősegítésére használja fel.
6.7. Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályaira vonatkozóan az ügyvezető igazgató
gazdálkodási szabályzatot készít, melynek elfogadására a Közgyűlés jogosult.
7. §
SZELLEMI ALKOTÁSOK HASZNOSÍTÁSA
7.1. Az Egyesület tevékenysége során létrejövő szellemi alkotások jogi védelmének az
Egyesület javára történő biztosításáról az Elnökség dönt.
7.2. Az Egyesület munkaszervezetében létrejövő szellemi alkotások tulajdon- és hasznosítási
joga az Egyesületet illeti, amelyet az Elnöksége határozata alapján az Egyesület üzletileg
hasznosíthat, átadhat, vagy lemondhat harmadik fél részére.
7.3. Az Egyesület közös forrásaiból finanszírozott tevékenysége minden eredményét
valamennyi, a szellemi alkotás létrehozatala során tagsági viszonyban lévő tag számára
megismerhetővé kell tenni.
7.4. Az Egyesület azon rendes tagjait, melyek hozzájárultak valamely szellemi alkotás
megalkotásához az Egyesületben, elsőbbségi jog illeti meg a szellemi alkotás hasznosítási
jogának megszerzésében.
7.6. Az Egyesület két- vagy többoldalú együttműködései során születő kutatási eredmények és
szellemi alkotások hozzáférését és felhasználását az együttműködés feltételeit meghatározó
megállapodások szabályozzák.
7.7. Az Egyesület tevékenysége és együttműködései során különös figyelmet fordít tagjai és
együttműködő partnerei iparjogvédelmi érdekeinek betartására és figyelembe vételére.
8. §
MEGSZŰNÉS
8.1. Az Egyesület megszűnik
Az Egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja
megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
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és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
8.2. Az Egyesület feloszlása esetén közgyűlési határozatban dönt az Egyesület vagyonáról. A
megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil
szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti
meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.
9. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület jogi személyiségét akkor nyeri el, ha a nyilvántartásba vételi hatáskörrel
rendelkező bíróságnak az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló végzése jogerőre emelkedik.

Budapest, 2014. március 13.

Dr. Racskó Péter
Elnök
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