Magyar IPv6 Fórum
(Hungarian IPv6 Forum)

Alapszabály
1. Küldetés
A Magyar IPv6 Fórum (továbbiakban: Fórum) küldetése az IPv6 protokoll és a benne
rejlı technikai, alkalmazási lehetıségek feltárása, megismertetése, az IPv6-ra való
áttérés tudatosítása és bevezetésének elısegítése Magyarországon.
2. Státusz és tagság
A Fórum természetes személyek, intézmények, vállalkozások és egyéb szervezetek
független, szakmai szervezıdése. A Fórum jogi személyiséggel nem rendelkezik.
Tevékenységét tagjainak önkéntes alapon nyugvó részvételén, a tagok
együttmőködésén keresztül fejti ki.
A Fórum tagja lehet minden természetes személy és jogi személyiséggel rendelkezı
intézmény, vállalat, egyéb szervezet, amely Fórum küldetésével és céljaival egyetért,
azokat támogatja, az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és mindezt a csatlakozási
Nyilatkozat (1. sz. melléklet) aláírásával kinyilvánítja. Az intézményi tagok érdekeit a
tagok által delegált személyek (képviselık) jelenítik meg a Fórum tevékenységében.
A tagok önkéntes munkával, anyagi és tárgyi adományokkal, továbbá egyéb módokon
támogathatják a Fórum munkáját és mőködését.
A tagok semmilyen jogi vagy anyagi felelısséggel nem tartoznak a Fórum
tevékenységéért.
A Fórum kijelenti, hogy mőködése során tiszteletben tartja a tagok szellemi
tulajdonjogokra vonatkozó szabályozását. A Fórum koordinálásával megvalósuló
olyan közös tevékenység esetén, amely jogilag védhetı szellemi alkotást

eredményezhet, az iparjogvédelmi kérdéseket a résztvevık külön megállapodásban
rögzítik.
A Magyar IPv6 Fórum gesztor szervezete, a
Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszéke.

Budapesti

Mőszaki

és

A Magyar IPv6 Fórum a globális IPv6 Forum (www.ipv6forum.org) nemzeti
képviselete.
A Magyar IPv6 Fórum angol elnevezése: Hungarian IP6 Forum (www.ipv6forum.hu).
3. Célok
A Magyar IPv6 Fórum céljai:
a) a felhasználók tájékoztatása az IPv6 protokollról, felkészítése az IPv4-IPv6 áttérésre
b) az IPv6 bevezetésére és használatára vonatkozó hazai és külföldi tapasztalatok
közvetítése
c) IPv6 tudásbázis felállítása, meglévı tudásbázis bıvítése
d) felhasználók oktatása, továbbképzése, tanfolyamok szervezése
e) szakmai tanácsadás, szakértıi feladatok ellátása
f) az IPv6 protokoll alkalmazási és szolgáltatási lehetıségeinek kutatása
g) szakmai rendezvények szervezése
h) hazai és nemzetközi szervezetekkel való hazai együttmőködés elısegítése az IPv6
protokoll bevezetésével és használatával összefüggésben.
4. Irányítás
A Fórum tevékenységét az Elnökség (Steering Committee) irányítja, melyet az alapító
tagok által delegált képviselık alkotnak. Élén az elnök áll, akinek munkáját két
elnökhelyettes támogatja, közülük az egyik az ipar képviselıje. Az elnököt és a két
elnökhelyettest az Elnökség tagjai választják maguk közül két év idıtartamra.
Az Elnökség döntéseit konszenzussal hozza.
5. Szakmai koordináció és mőködés
A Fórum küldetésének és céljainak megvalósítása a Fórum által koordinált módon,
illetve a tagok önálló szakmai tevékenységén keresztül történik.
A Fórum tevékenységét az Elnökség által elfogadott stratégia és feladatterv alapján
végzi.
A Fórum tevékenységét mőszaki és oktatási koordinátor segíti. A koordinátorokat a
gesztor szervezet jelöli ki.

2

A Fórum évente egyszer Nemzeti IPv6 Konferenciát (Hungarian IPv6 Summit) tart a
tagok és más érdekelt szakemberek, intézmények részvételével, ahol a Fórum
beszámol az elvégzett szakmai munkájáról és jövıbeni terveirıl.
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1/a. melléklet

Nyilatkozat
a
Magyar IPv6 Fórumhoz történı csatlakozásról
Alulírott ………………………………(Név, cím, e-mail) ezennel kinyilvánítom, hogy
a Magyar IPv6 Fórum küldetésével és céljaival egyetértek, az Alapszabályában
foglaltakat elfogadom, és részt kívánok venni a szakmai szervezıdés munkájában.
Budapest, 20.. ……………………..

……………………………….
aláírás
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1/b. melléklet

Nyilatkozat
a
Magyar IPv6 Fórumhoz történı csatlakozásról
Alulírott ………………………………(név, beosztás) a ……………………………..
(szervezet, intézmény neve, címe) nevében ezennel kinyilvánítom, hogy a
……………………… (szervezet, intézmény neve) a Magyar IPv6 Fórum küldetésével
és céljaival egyetért, az Alapszabályában foglaltakat elfogadja, és részt kíván venni a
szakmai szervezıdés munkájában.
A ………………………….. (szervezet, intézmény neve) Magyar IPv6 Fórumba
delegált képviselıjének neve és beosztása: ………………………………………
és elérhetıségei
telefon: …………………………..
email cím: ………………………..

Budapest, 20.. …………….

……………………………….
cégszerő aláírás
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