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A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA1 

 

 

Az Egyesület Közgyűlése az Alapszabály (továbbiakban: Asz) 21.§ (1) bekezdés g./ pontjában kapott 

felhatalmazás alapján – figyelemmel a 44.§-ának rendelkezéseire is –, az Alapszabályban foglaltak 

végrehajtására, valamint az Alapszabály által nem rendezett kérdések részletes szabályozása céljából 

az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg:2 

 

 

I. 

A tagsággal kapcsolatos eljárási szabályok 

 

1.§ 

 

(1)3 Az Asz. 8.§ (1)bekezdés szerinti rendes tag, és a 9.§ szerinti pártoló tag felvételét írásban, felvételi 

kérelem formájában kéri. Ez lehet előre elkészített űrlap, vagy szabadon írt kérelem. 

(2)4,5 A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a tagjelölt egyet ért az Egyesület célkitűzéseivel, hogy az 

egyesületi tagság tagdíjfizetési kötelezettséggel jár, és hogy kéri a felvételét; továbbá nevét, anyja 

nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, szolgálati (munka) helyét, beosztását, távközlési és 

elektronikus elérhetőségeit, beszélt idegen nyelvet, tudományos (oktatói) fokozatát, más civil 

szervezeti tagságát. Tartalmaznia kell az általános adatvédelmi felhatalmazás mellett opcionális 

módon azt a nyilatkozatát, hogy hozzájárul-e, vagy sem személyes adatának kapcsolatfelvétel céljából 

történő kezeléséhez. 

(3) A kérelmet egy példányban kell az Egyesület címére, vagy bármelyik elnökségi tagnak kell 

eljuttatni. A kérelmeket a főtitkár kezeli, és előkészíti az Elnökség soron következő ülésére. 

(4)6,7 A tagfelvétel –ha határozat másként nem rendelkezik– az Elnökség ülésén történik: ha a 

kérelmező mindenben megfelel az Asz. tagságra vonatkozó feltételeinek, az Elnökség egyszerű 

többségi szavazással a tagjelöltet felveszi. 

(5) A felvételi kérelemről egy fénymásolat készül. A főtitkár mindkét példányra eredetben rávezeti a 

tagfelvételi határozat, lebélyegzi, és aláírja. Ettől fogva a kérelem tagnyilvántartási lappá válik. Az 

eredeti példány irattárba kerül, a másolati példány az új tagot illeti meg. 

 

 

2.§ 

 

(1)8 Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, vagy a kérelemtől eltérően más tagsági 

jogviszonyt állapít meg, ez utóbbiról megindokolt határozatot hoz. Az alakszerű határozat egy 

példányát a tagfelvételi kérelemmel a tagjelöltnek kell megküldeni, a másik példánya irattárba kerül. 

(2) A tagfelvételi kérelmet elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

3.§9 

 

(1)  

(2)  

(3)10  
 

 

                                                 
1 Elfogadta a III/2006. (III.29.) KGY. számú határozata. Hatályos: 2006.04.03.-tól 
2 A preambulumot módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 1.§-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
3 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
4 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (1)bek.-e 
5 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 1.§.-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
6 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (2)bek.-e;  
4 Módosította a X/2012. (IX.28) KGY sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
7 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
8 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (3)bek.-e 
9 Hatályon kívül helyezte a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1§-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
10 Hatályon kívül helyezte a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (4)bek-e 
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4.§ 

 

(1) Az Egyesület tagját a nyilvántartott adataiban beállott változás tekintetében bejelentési 

kötelezettség terheli. A változást követően mihamarabb, de maximum 15 napon belül szóban, vagy 

írásban kell az adatváltozást bejelenteni a főtitkárnak. 

(2) Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából adódó hátrány miatt az Egyesületet felelősség nem 

terheli.  

 

5.§ 

 

(1)11 Az Egyesület rendes —szavazásra jogosult— tagjait az Asz. 10.§ (1) bekezdésben meghatározott 

jogok illetik meg. Az Egyesület pártoló, és tiszteletbeli tagjait az Asz. 9.§ (4) bekezdésben foglalt 

jogok illetik meg. 

(2) A tag az Elnökséghez írásban eljuttatott kérelme, indítványa alapján gyakorolja az Asz. 10.§ (1) 

bekezdés c./ , d./ , e./ , g./ , h./ és i./ pontjaiban foglalt jogait, míg a Közgyűlés ideje alatt a b./ , d./ , e./ 

és g./ pontokban foglalt jogait szóban is gyakorolhatja. Ez alól kivételt képez szabályalkotási,- vagy 

módosítási indítvány benyújtása, ami mindig írásban történik. 

(3)12 Az Egyesület rendes tagja az Asz. 10.§ (1) bekezdés j./ pontjában írt jogának gyakorlása módját 

külön rendelkezés szabályozza. 

 

6.§ 

 

(1)Az Egyesület tagjának tagsági viszonya az Asz. 11.§-ban foglalt esetekben szűnik meg. 

(2)13 A tag kilépési szándékát az Elnökség címére írásban eljuttatott lemondó nyilatkozatával jelenti 

be. A nyilatkozatot a főtitkár kezeli, és a tagot a lemondó nyilatkozatban szerelő dátum, ennek 

hiányában az érkeztetésének napjával a tagnyilvántartásból törli, majd a tagnyilvántartásból való törlés 

tényét rendelkező részből álló határozattal állapítja meg, melyből egy példányt a kilépett tag, egy 

példányt az irattár kap. 

(3) A főtitkárnak a tagnyilvántartásból kérelemre való törlést megállapító határozata ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. 

(4)14 Az Elnökség tagja kilépési szándékát az Asz. 12.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint jelenti be. 

Az eljárásban az Asz. 33.§ (3) bekezdés szerint kell eljárni.  

(5)12  
 

6/A.§15 

 

(1) A tag kizárásáról első fokon az Elnökség alakszerű határozatával dönt az Asz. 13.§ (1) 

bekezdésben leírt esetekben, a külön szabályzatba foglalt eljárást követően. A kizárásról szóló 

határozat indokolásában részletesen le kell írni a kizárás okát. 

(2) Az Elnökség tagjának kizárásáról a Közgyűlés alakszerű határozatával dönt, az eljárást követően, 

melyet a Közgyűlés arra illetékes állandó bizottsága folytat le. A kizárásról szóló határozat 

indokolásában részletesen le kell írni a kizárás okát. 

(3)16 A rendes tag írásban, rövid indokolással kérheti tagsági jogviszonyának pártoló tagsági 

jogviszonyra való átminősítését. Az átminősítést a főtitkár határozatában állapítja meg; e határozat 

ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 2.§-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
7 Módosította a X/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 2.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
12 Megállapította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (5)bek.-e 
13 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 2016.10.01-tő 
14 Módosította, ill. hatályon kívül helyezte a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 3§. Hatályos: 2016.01.01.-től 
15 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 4.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
16 Megállapította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (6)bek.-e, módosította a VI/2009. (I.24.) KGY. sz. 

határozat 3.§-a 
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6/B.§17,18 

 

(1) A tagsági jogviszony felmondásáról a főtitkár előterjesztésére az Elnökség dönt, az Asz. 13/A.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján. 

(2)19 A főtitkár az éves tagdíjak ellenőrzése során, vagy elrendelt tagrevízió esetén írásbeli 

felszólítással él a hat hónapon túli tagdíjhátralékban lévő tag felé, 30 napos befizetési határidőt 

állapítva meg. Ugyancsak írásbeli felszólítással igazolásra szólíthatja fel azt a tagot, aki a 

rendelkezésre álló információk szerint nem felel meg a tagsági feltételeknek. Az igazolás benyújtására 

30 napos határidőt kell megállapítani. 

(3) A tag írásbeli felszólítása elektronikus levél formájában történik, melyről a kiküldött levelet, és –

amennyiben a rendszer megengedi– a kézbesítési jelentést ki kell nyomtatni. Postai úton, tértivevényes 

levélben csak abban az esetben kell felszólítást küldeni, amennyiben az elektronikus postafiók 

kézbesítési akadályt jelez, vagy egyéb más módon egyértelmű, hogy az ismert elektronikus postafiók 

már nem működik.  

(4) Az elektronikus, és postai úton küldött levelek esetében a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kézbesítési vélelem 

alkalmazásának van helye. 

(5) A tagsági jogviszony felmondását a főtitkár megindokolt határozatban állapítja meg, melyet a 

törölt tag részére az ismert elérhetőségére megküld. A tagsági jogviszony felmndását megállapító 

határozat ellen panasznak helye nincs, jogorvoslat az általános szabálynak megfelelően vehető 

igénybe. 

(6) A tagnyilvántartásból a felmondás miatt törölt tagot kérelmére a törlést követő egy év elteltével 

akkor lehet újból tagnak felvenni, ha az általános feltételeknek való megfelelésen túl kérelmével egy 

időben teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. 

 

 

6/C.§15 

 

(1) A tagsági jogviszony szüneteltetése az Asz. 13/B.§ -a szerint történik, az ott meghatározott eljárás 

szerint. 

(2) A tagsági jogviszony szüneteltetését követően a tagsági jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. 

(3) Ha a tag kérelmében nem jelölt meg határidőt, a szüneteltetéstől számított egy év elteltével 

nyilatkozattételre kell felhívni a tagot, melyben nyilatkozik tagsági viszonya vonatkozásában.  

 

 

7.§ 

 

(1) Az Elnökség kizárásról szóló határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kizárt 

tag, vagy jogi képviselője a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezést írásban, indokolással 

ellátva az Elnökséghez kell benyújtani. 

(2) Az Elnökség a fellebbezésben foglaltakkal egyet érthet, ebben az esetben a kizárásról szóló 

határozatát megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. Ha a fellebbezésben foglaltakkal nem 

ért egyet, akkor azt a kizárásról szóló határozattal együtt a Közgyűlés arra illetékes állandó 

bizottságának megküldi. 

(3) Az Elnökség a fellebbezést az érkeztetéstől számított 30 napon belül bírálja el.  

(4) A Közgyűlés arra illetékes állandó bizottsága a tag kizárását a fellebbezés, és az eljárás adatai 

alapján megvizsgálja, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek. Amennyiben a Közgyűlés a kizárásról szóló 

határozatot hatályon kívül helyezi, a kizárt tag tagsági viszonyát megszakítás nélkülinek kell tekinteni.  

(5) Ha a Közgyűlés a kizárásról szóló határozatot másodfokon helyben hagyja, illetve ha az Elnökség 

tagját a Közgyűlés első fokú eljárásában zárta ki, a kizárt tag a közgyűlési határozatot 30 napon belül 

bíróság előtt megtámadhatja.  

(6)20, 21 

(7)22, 17 

                                                 
17 Megállapította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 5-6.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
18 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016.10.01-től 
19 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.10.01-től 
20 Megállapította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§ (7)bek.-e 
21 Hatályon kívül helyezte a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 7.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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8.§23,24 

 

 

9.§ 

 

Az Asz. 14.§ (3) bekezdésben írt jogorvoslati eljárásra a fenti szabályok az irányadóak. 

 

 

10.§ 

 

(1)25,26 Az Egyesület tagja a Közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat köteles fizetni. A 

tagdíjfizetés rendjét a Közgyűlés, vagy az Elnökség állapítja meg. 

(2) A tagdíj befizethető: készpénzben nyugta ellenében, bankszámlára banki átutalással, vagy csekken 

történő befizetéssel.  

 

 

11.§ 

 

(1)Az Egyesület tagjait a tagsági igazolvány illeti meg. A tagsági igazolvány az Egyesület tulajdona. 

(2) A tagsági igazolványok nyilvántartását, kiadását, átvételét, visszavételét, érvénytelenítését a 

főtitkár végzi a tagsági igazolványokról szóló elnökségi határozat szerint.  

 

 

II. 

Az Egyesület szerveinek működésével kapcsolatos szabályok 

 

12.§ 

 

Az Egyesület szervezetét az Asz. IV. Fejezete szabályozza. Az Egyesület két fő szerve a Közgyűlés, 

és az Elnökség. 

 

 

A Közgyűlés 

 

13.§  

 

(1)27  A Közgyűlést az Elnökség határozat formájában hívja össze. Az Asz. 17.§-ban rögzített 

szabályos meghívót, és a hozzá tartozó csatolt írásos előterjesztéseket, valamint a helyettesítési 

megbízást elektronikus úton kell a tagoknak megküldeni. Ezzel párhuzamosan a meghívót postai úton 

csak az e-mail címmel nem rendelkező rendes tagoknak kell megküldeni; e-mailben külön emlékeztető 

is küldhető. A pártoló tagok esetében csak a meghívót kell elküldeni; a meghívás történhet csak 

elektronikus úton is. 

(2) A Közgyűlés helyét és időpontját úgy kell megválasztani, hogy az a legtöbb tagnak megfelelő 

legyen, így biztosítandó, hogy minél több tag jelenjen meg. 

(3)28 A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés csak a meghívóban előre közölt napirendi 

pontokat tárgyalhatja meg. Amennyiben a megismételt Közgyűlésen az Egyesület tagja új napirendi 

javaslatot terjeszt elő, azt a Közgyűlés napirendjére tűzheti, megvitathatja, de érdemi döntést nem 

hozhat.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
22 Megállapította a X/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 3.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
23 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 4.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től  
24 Hatályon kívül helyezte a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 8.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től  
25 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 5.§-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
26 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 9.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
27 Módosította az V/2012. (II.25) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 2012.02.27.-től 
28 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 10.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 



 5 
 

14.§ 

 

(1)29 Ha az Egyesület rendes tagjainak egyharmada egybehangzó véleménye szerint kéri a Közgyűlés 

összehívását, az erre irányuló indítványukat a cél, és az ok megjelölésével, írásban kell benyújtani úgy, 

hogy a szükséges számú aláírás az indítvány alatt egy oldalra kerüljön. Amennyiben egy oldalra nem 

fér el, a lap hátulján kell az aláírásoknak folytatódni. Az indítványt tartalmazó laphoz külön lapon 

csatolni a szükséges számú aláírást csak úgy lehet, hogy egyértelműen megállapítható legyen, milyen 

indítványra vonatkoznak az aláírások. 

(2) Az indítványt az Elnökséghez kell eljuttatni. Az indítvány beérkezését követően a főtitkár 

megvizsgálja az indítvány szabályszerűségét, és a szükséges mennyiségű aláírás meglétét. 

(3) Amennyiben az indítvány az előírt szükséges feltételeknek nem felel meg, azt a főtitkár a 

benyújtónak, vagy az indítványt elsőként aláírónak indokolással visszaküldi. 

(4)30 Ha az indítvány a szükséges feltételeknek megfelel, azt a főtitkár érkezteti, és a másolatát a 

Közgyűlés ügyrenddel foglalkozó bizottsága elnökének megküldi. Az érkeztetéstől számított 20 napon 

belüli időpontra az Elnökség a rendkívüli Közgyűlést összehívja.  

(5) Amennyiben a rendkívüli Közgyűlés tervezett időpontja, és az Elnökség által már összehívott, 

vagy tervezett soros Közgyűlés ideje között nem több mint 30 nap van, amennyiben sürgősségi indok 

nem áll fenn, az Elnökség mellőzheti a rendkívüli Közgyűlés összehívását. Ebben az esetben, az 

indítványban okként szereplő témát a soros Közgyűlés napirendjére kell tűzni. 

(6) Amennyiben a bíróság rendeli el a Közgyűlés összehívását, az Elnökség mérlegelés nélkül a 

végzésben megkötött határidőn belül összehívja a rendkívüli Közgyűlést. 

 

 

15.§ 

 

(1) A Közgyűlés az Egyesület rendes tagjainak az összessége; a Közgyűlésen a pártoló tagok 

tanácskozási joggal vehetnek részt.  

(2) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a megnyitásának időpontjában regisztrált rendes tagok 

50%-a, plusz egy fő jelen van, kivéve akkor, ha határozatképtelenség miatt a megismételt Közgyűlés 

ülésezik.  

(3) Az Egyesület tagja a Közgyűlésen személyesen, vagy helyettese útján vesz részt. 

(4)31 A helyettes útján részt vevő tag eseti képviseleti megbízást ad annak a tagnak, aki őt helyettesíti. 

Az eseti képviseleti megbízás a Közgyűlés egyetlen ülésére szól. A helyettesítési megbízást adó tagot 

a szavazás szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

(5)32 E szabályzat 2. számú melléklete szerinti eseti képviseleti megbízást legkésőbb a helyettesítés 

megkezdésekor a levezető elnöknek be kell mutatni. A levezető elnök a helyettesítés tényét bejelenti. 

A benyújtott eseti képviseleti megbízás(ok)at a jelenléti ívhez  kell csatolni. 

(6) A helyettes jogai és kötelezettségei azonosak a helyettesített jogaival. A helyettesítés nem terjed ki 

a levezető elnöki, jegyzőkönyv-vezetői, és jegyzőkönyv-hitelesítői feladatok ellátására. 

(7) A helyettes egy Közgyűlésen csak egy rendes tag helyettesítésére jogosult. 

(8) A helyettesnek határozathozatalkor jól látható módon kell jeleznie, hogy két szavazatot ad le. 

 

 

15/A.§33 

 

(1) Amennyiben az egyesület rendes tagja a Közgyűlés munkájába elektronikus úton jelentkezett be, 

ennek tényét a jelenléti íven, személyazonossága igazolását, annak módját a jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell.  

(2) Elektronikus úton bejelentkezettnek kell tekinteni azt, aki:  

a) számítástechnikai eszköz segítségével az Interneten keresztül különböző kép- és 

hangtovábbítására alkalmas program segítségével jelentkezik be,  

b) távközlési eszköz segítségével létesít kapcsolatot a Közgyűlés bármely jelenlévő tagjával 

akár egyéni, akár konferenciabeszélgetés kezdeményezésével.  

(3) Az elektronikus bejelentkezés esetleges költsége a hívást kezdeményező tagot terheli.  

                                                 
29 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 6.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
30 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 6.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
31 Módosította a IV/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2011.02.03.-án 
32 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 11.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
33 Megállapította a X/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 4.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
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(4) Személyazonosság igazolásának módja:  

a) a (2) bekezdés a) pontjában írt esetben nevének, lakcímének, és egyesületi igazolványa 

számának bemondásával, melyet a jegyzőkönyv vezetője rögzít,  

b) a (2) bekezdés b) pontjában írt esetben nevének, lakcímének, születési adatainak, egyesületi 

igazolványa számának, valamint a hívást kezdeményező távközlési eszköz hívószámának 

bemondásával, melyet a jegyzőkönyv vezetője rögzít.  

(5) A jelenlét igazolására a technikai eszközök visszajelzései, a tag által közvetített kép és hang 

észlelése útján történik.  

(6) Szavazás esetén az e módon bejelentkezett tag úgy adja meg szavazatát, hogy nevének bemondása 

után közli szavazatát.  

(7) A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével az e szakasz alapján bejelentkezett tag 

részvételét elektronikus úton lehet rögzíteni, mely a jegyzőkönyv melléklete. Megfelelő technikai 

háttér hiányában mindezt a jegyzőkönyvben kell feltüntetni.  

(8) Az elektronikus úton bejelentkezett tagja Közgyűlés munkájában teljes joggal vesz részt, de 

részére helyettesítési megbízás nem adható.  

 

 

16.§34,35 

 

A Közgyűlés üléseit az elnök, a főtitkár, vagy az elnök által a levezetéssel megbízott elnökségi tag 

vezeti le. 

 

 

17.§ 

 

(1)36 A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét, idejét, az összehívás szabályszerűségére, és a 

határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a 

jegyzőkönyv hitelesítők megnevezését; a Közgyűlésen elhangzottak, az előterjesztések, azok 

kiegészítéseit, valamint a hozzászólások lényegét, kivonatos formában. Ha az előterjesztések írásban 

kerültek kiküldésre, az a jegyzőkönyv melléklete. 

(2) Ha a Közgyűlés az Elnökség, vagy bármelyik rendes tag ügyrendi javaslatára egyszerű többséggel 

megszavazza, akkor a jegyzőkönyvnek, vagy annak a javasolt részének szó szerintinek kell lennie. 

Ebben az esetben az ülés szünetét kell elrendelni, amíg a rögzítéshez szükséges technikai eszközről az 

Elnökség gondoskodik.  

(3) A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés döntéseit. Amennyiben a határozat terjedelmes, az külön 

lapon a jegyzőkönyv melléklete, ebben az esetben a jegyzőkönyv csak a határozat elfogadását, és 

számát tartalmazza.   

(4) A jegyzőkönyvet az elnök, a főtitkár, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két rendes tag —közülük az 

egyik a jegyzőkönyv vezetője— írja alá.  

a./ Amennyiben az elnök nincs jelen a Közgyűlésen, helyette a főtitkár, a főtitkár helyett a 

levezető elnök ír alá.  

b./ Ha a főtitkár nincs jelen a Közgyűlésen, helyette az Elnökség egy jelenlévő tagja ír alá. 

(5)37 A Közgyűlés dokumentumait az Asz. 42.§ (2) bekezdésében leírt módon kell aláírni. 

(6)38 A jelenléti ív tartalmazza a szavazásra jogosult rendes tagok nevét, lakcímét, aláírását, vagy a 

helyettesítés megnevezését, a Közgyűlés dátumát, valamint a Közgyűlés levezető elnökének és 

jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. A jelenléti ívet, a jegyzőkönyvet, és a hozzá csatolt határozatokat a 

Közgyűlés bélyegzője lenyomatával kell ellátni. 

(7) A jegyzőkönyv egy eredeti példányban készül, melyet a mellékletekkel együtt a Határozatok 

Tárában kell elhelyezni, továbbá elektronikus úton is rögzíteni kell, és számítógépes adathordozón kell 

tárolni. A jegyzőkönyvbe a tagok, és a személyükben érintettek tekinthetnek bele. 

 

 

 

 

                                                 
34 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 2.§ (2)bek.-e 
35 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 12.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
36 Módosította a V/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 1.§ (1) bek -e. Hatályos: 2017.06.01.-től 
37 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 2.§ (3)bek.-e 
38 Módosította a V/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 1.§ (2) bek -e. Hatályos: 2017.06.01.-től 
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(8)39 A Közgyűlés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan része a jelenléti ív, a meghívottak regisztrációja, 

a Közgyűlés külön lapon szereplő határozata, a közgyűlési meghívó, az eseti helyettesítési 

megbízások, és az írásos előterjesztések, javaslatok, továbbá azok a közgyűlési határozatok, melyek 

szövege nem szerepel a jegyzőkönyvben. 

(9) A Közgyűlés jegyzőkönyve, és mellékletei nem selejtezhetőek.  

 

18.§ 

 

(1) A Közgyűlés határozat formájában hoz döntést.  

(2) A Közgyűlésnek a működésére vonatkozó egyszerű határozatai (napirend elfogadása, 

jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megválasztása, döntés ügyrendi kérdésben) szám nélküliek, csupán a 

szavazati arányt (egyhangú, többségi), és az elfogadás, vagy elutasítás tényét tartalmazza.  

(3)40 A Közgyűlés ügydöntő határozatai sorszámmal ellátottak: sorozatszám római számmal/év 

(hónap,nap) KGY. formátumban. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazati arányt (egyhangú, vagy 

számszerű, illetve név szerinti), a szavazás módját (nyílt, név szerinti, titkos) és a határozat szövegét, 

ha az nem terjedelmes. Terjedelmes (fél gépelt oldalnál hosszabb) határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

(4) A Közgyűlés ügydöntő határozatai a benne meghatározott időpontban, vagy kihirdetésük napján 

lépnek hatályba. 

(5) A Közgyűlés ügydöntő határozatát kihirdetettnek kell tekinteni: 

 a./ a tagság részére e-mailban történt kiküldése napján, 

 b./ postai úton a feladást követő két munkanap elteltével, 

 c./ az Interneten való közzététele napján. 

(6)41 A kihirdetés, közzététel első sorban az Egyesület internetes honlapján történik. Közzététel a 

honlapon kívül történhet az elektronikus és írott sajtóban is. A kihirdetett (közzétett) iratra rá kell 

vezetni a kihirdetési záradékot, amely tartalmazza a közzététel idejét (óra, percig), helyét, időtartamát, 

– sajtóban történő közzététel esetén – a megjelenés napját. 

 

 

Az előterjesztés 

 

19.§42 

 

(1) Az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Közgyűlés határozatai módosítására, 

kiegészítésére, új közgyűlési határozat meghozatalára az Elnökség, a Közgyűlés bizottságai, és 

bármely rendes tag határozati javaslat formájában előterjesztést nyújthat be.  

(2)43 Az általános és részletes indokolással ellátott határozati javaslatot írásban az Elnökségnek kell 

benyújtani, legalább a következő soros Közgyűlés előtt 30 nappal. A soros Közgyűlés tervezett 

időpontját az Elnökség legalább két hónappal előbb közzéteszi. Az Elnökség tagja, és a Közgyűlés 

bizottsága az (1) bekezdésben írt előterjesztést sürgős esetben a soros Közgyűlés előtt 15, rendkívül 

indokolt esetben 5 nappal előbb is benyújthatja. 

(3) Az előterjesztést a főtitkár érkezteti, majd az érkeztetéstől számított 5 napon belül az arra illetékes 

közgyűlési bizottságnak megküldi, illetve az Elnökség napirendjére tűzi. A nem szabályszerű 

formában benyújtott előterjesztést a főtitkár érkeztetés helyett visszautasítja, és az előterjesztőnek 

visszaküldi. 

(4) Az (1) bekezdésben írt előterjesztést az Elnökség és a Közgyűlés bizottsága együttes ülésén 

megtárgyalja, és mindkét testület külön szavaz az előterjesztés támogatásáról. Az előterjesztés akkor 

kerül a Közgyűlés napirendi javaslatára, ha az a két testületben külön-külön legalább 1/3-os 

támogatását kapott. Amennyiben az előterjesztés a szükséges támogatást sem kapta meg, az 

előterjesztő indítványozhatja a Közgyűlésen annak napirendre vételét a 13.§ (3)bekezdése 

figyelembevételével. 

(5) Az előterjesztést a Közgyűlés napirendjére tűzheti, vagy a napirendre vételt el is utasíthatja. Az 

Alapszabály, és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztés napirendre 

vételénél az Asz. 21.§ (3) bekezdése rendelkezése szerint kell eljárni. 

                                                 
39 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 2.§ (3)bek.-e 
40 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 7.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
41 Megállapította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 7.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
42 Módosította, és a szakasz címét megállapította a IV/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 

2011.02.03.-tól 
43 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 13.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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A módosító javaslatok 

 

19/A.§44 

 

(1) Amennyiben az előterjesztés a 19.§ (4) bekezdése alapján a következő soros Közgyűlés napirendi 

javaslatára kerül, a főtitkár a döntést követő két napon belül közzéteszi az előterjesztést annak 

közlésével, hogy az Elnökség és a Közgyűlés bizottsága milyen arányban támogatta azt. 

(2) Az előterjesztés közzétételével megnyílik a módosítás lehetősége. Ha a benyújtott előterjesztés 

közgyűlési határozat módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a határozat 

módosítással nem érintett részeire. 

(3) Módosító javaslatot benyújthat az egyesület rendes tagja, és a Közgyűlés bizottsága. Az 

előterjesztő saját indítványához csak akkor nyújthat be módosító javaslatot, ha az eredeti javaslata az 

Alapszabállyal, vagy a Szervezeti és Működési Szabállyal, illetve más közgyűlési határozattal 

ellentétes. 

(4)45 A módosító javaslatot írásban, indokolással kell benyújtani. Módosító javaslat benyújtására a 

közzétételben meghatározott időpontig van mód. A módosító javaslatok benyújtásának határideje nem 

lehet kevesebb 10 napnál, az előterjesztés sürgősségi benyújtása esetén 5 munkanapnál. 

(5) A módosító javaslatok kezelése, tárgyalása a 19.§ (3)-(4) bekezdése szerint történik azzal az 

eltéréssel, hogy ha a módosító javaslat nem kapta meg a szükséges minimális támogatást sem, a 

módosító javaslatot benyújtó ügyrendi javaslatával kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés szavazzon 

arról.  

(6) Szavazás előtt az előterjesztő, –ha az előterjesztő nem az Elnökség vagy a Közgyűlés bizottsága– 

az Elnökség és a Közgyűlés bizottsága nyilatkozik arról, hogy támogatta-e a benyújtott módosító 

indítványt. A Közgyűlés a nyilatkozatok elhangzása után szavaz. 

 

 

20.§ 

 

(1) A Közgyűlés szavazati arányait az Asz. 22.§-a tartalmazza. 

(2)46 A Közgyűlés bármelyik rendes tag ügyrendi javaslatára egyszerű többséget igénylő döntésével 

név szerinti szavazást rendelhet el a javaslatban szereplő kérdésről. A levezető elnök a jelenléti ívről – 

a helyettesítési megbízásokat is figyelembe véve – felolvassa a jelenlévő szavazásra jogosultak nevét, 

akik felállva jól érthetően bemondják szavazatukat. A bemondott szavazatokat a jegyzőkönyv vezetője 

lejegyzi, majd összesítve átadja a levezető elnöknek. 

(3)22 A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés nem dönthet az Asz. 22.§ (2)bek.-ben írt 

esetekben.  

 

21.§ 

 

(1) A Közgyűlés jegyzőkönyvét a főtitkár elektronikus úton annak a tagnak küldi meg, aki ezt kéri, 

illetve annak, aki a jegyzőkönyvben érintve van. 

(2)47 Ha a Közgyűlés határozata a teljes tagságra vonatkozik, akkor annak kihirdetése mellett 

mindenkinek, egyéb esetben csak az érintetteknek a főtitkár elektronikus úton – külön kérelemre 

levélben – megküldi. Ha a határozat személy(ek)ről rendelkezik, minden érintettnek a rá vonatkozó 

mértékben kivonatot kell kiadni. 

(3) Ha a Közgyűlés határozata a tagságnál szélesebb kört érint, akkor azt a meghatározott módon 

nyilvánosságra hozza. 

(4)48 A Közgyűlés jegyzőkönyvéből, határozatából – a személyiségi jogok, és a bizalmas adatok 

figyelembe vételével – e szabályzat és közgyűlési határozat rendelkezései szerint kivonat adható.” 

 

 

 

 

                                                 
44 Megállapította a IV/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 3.§-a. Hatályos: 2011.02.03.-tól 
45 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 14.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
46 Megállapította, és a számozást módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 8.§-a Hatályos: 2009.02.02. 
47 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 9.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
48 Megállapította VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 9.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
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22.§49 

 

A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon csak az Egyesület tagjai, és az elnökség által meghívottak 

vehetnek részt. 

 

23.§50 

 

(1) A Közgyűlés Ügyrendjét e szabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A Közgyűlés csak olyan előterjesztéseket, javaslatokat tárgyalhat, melyek e szabályzat és a 

Közgyűlés Ügyrendje rendelkezéseinek megfelelően került a Közgyűlés elé. 

(3) Az Ügyrend értelmezésével kapcsolatban felmerült vitás kérdésekben a Közgyűlés ülésén egyedi 

esetekben a levezető elnök dönt. 

(4) A Közgyűlés ügyrendi ügyekben felelős bizottsága az Elnökség, vagy bármely rendes tag 

felkérésére értelmezi az Ügyrend rendelkezéseit, és erről állásfoglalást ad ki. 

(5)51 Kivételes esetben a rendes tag, az Elnökség, vagy a Közgyűlés bizottságának javaslatára a 

Közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 2/3-ának szavazatával eltérhet az Ügyrendben 

meghatározott rendtől.  

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni olyan előterjesztésekre, melyek elfogadását 

az Alapszabály, vagy közgyűlési határozat minősített többséghez köti. 

 

 

 

A Közgyűlés szervei 

 

24.§52 

 

(1)  A Közgyűlés az Asz. 25/A.§ -a alapján rendelkezik a neki felelős saját szerveiről, melyek 

ügyrendjüket maguk állapítják meg a hatályos közgyűlési határozatok alapján. 

(2) Az állandó bizottság elnökének, vagy tagjának e megbízatásáról való lemondása a következő 

Közgyűlés megnyitásakor válik érvényesség, ekkor a Közgyűlés a lemondott tag helyére újat választ. 

(3)53 A bizottság állásfoglalásáról, megállapításairól a Közgyűlésnek beszámol, jelentést, vagy 

javaslatot tesz –amennyiben a Közgyűlés átruházott hatáskörében, vagy közgyűlési határozat 

felhatalmazása alapján jár el, határozatot hoz– tevékenysége jellege szerint. Ezt a bizottság elnöke 

írásban az Egyesület elnökének eljuttatja, a Közgyűlés előtt ismerteti. 

 

 

Az Elnökség 

 

25.§ 

 

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület működését, végrehajtja a 

Közgyűlés határozatait, ellátja az Asz. 28.§-ban meghatározott feladatait, gyakorolja hatáskörét, 

működteti az Egyesületet. 

 

 

 

26.§ 

 

(1)54 Az Elnökség tisztségviselőkből: az elnökből, a főtitkárból, és egy tagból áll.  

(2) Az Elnökség tisztségviselői azonos jogállásúak. 

 

 

 

 

                                                 
49 Módosította a V/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ -a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
50 Módosította a IV/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 4.§.-a. Hatályos: 2011.02.03.-tól 
51 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
52 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 10.§ -a Hatályos: 2009.02.02.-től 
53 Módosította a IV/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 5.§.-a Hatályos: 2011.02.03.-tól 
54 Módosította a X/2019. (XI.29.) KGY. sz. határozat 1.§ -a. Hatályos: 2019.12.01.-től 
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27.§ 

 

(1)55,56,57 Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja.  

(2)58 Az Elnökség üléseit az elnök vagy a főtitkár hívja össze, az Asz. 26.§-a szerint. 

(3)59,60 Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén az előterjesztő a szavazást a javaslat írásbeli 

kiküldésével kezdeményezi. Az Elnökség tagjai a javaslat kézhezvételéről számított legfeljebb 8 

napon belül írásbeli szavazatukat visszaküldik az előterjesztőnek. A szavazás érvényessége a 

határozatképességi szabályokkal megegyezik. A határozat kelte az a nap, amikor az utolsó szavazat is 

beérkezik.  Az ülés nélküli határozathozatal tényét, valamint a megállapított határozat szövegét, a 

szavazati arányok feltüntetésével egyszerűsített jegyzőkönyvbe kell foglalni az utolsó szavazat 

beérkezését követő három napon belül, és az elnökségi tagoknak, valamint az Általános és Ügyrendi 

Bizottság elnökének meg kell küldeni.  

(4)61,62 Rendkívüli, vagy különösen indokolt sürgősségi helyzetben az elnök, vagy a főtitkár telefonon 

– konferenciabeszélgetéssel, vagy egyenkénti hívással – kérhet döntést az elnökségi tagoktól olyan 

kérdésekben, amikor az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

mely tartalmazza az elnökség tagjának szavazatát. A jegyzőkönyvet a döntést kérő írja alá. Ezt a 

jegyzőkönyvet, és a döntéssel meghozott határozatot az elnökségi tagoknak, valamint az Általános és 

Ügyrendi Bizottság elnökének három napon belül meg kell küldeni. 

(5)63,64  
(6)65 Az elektronikus úton bejelentkezett elnökségi tag esetében a 15/A.§-ban foglaltakat kell 

értelemszerűen alkalmazni az Elnökség ülésein.  

 

 

28.§ 

 

(1)66 A soros, és a rendkívüli elnökségi ülésekről írásos jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés 

helyét, idejét, az ülés vezetőjét, a napirendi pontoknak megfelelő sorrendben az előterjesztések, 

javaslatok, hozzászólások lényegét, és az Elnökség döntéseit. A jegyzőkönyv kötelező melléklete a 

külön lapon szereplő jelenléti ív.  

(2) Ha egy elnökségi tag javaslatára az Elnökség egyszerű többséggel megszavazza, a 

jegyzőkönyvnek, vagy a javasolt résznek szó szerintinek kell lenni. 

(3)67 Az Elnökség informális üléséről a főtitkár feljegyzést készít. 

(4)68 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Elnökség tagjának ügyrendi javaslatára az Elnökség 

egyszerű többséget igénylő döntése alapján az ülésről, együttes ülésről egyszerűsített jegyzőkönyv 

készül, amely az ülés helyét, idejét, az ülés vezetőjét, a napirendi pontoknak megfelelő sorrendben az 

Elnökség döntéseit, a szavazati arányokat tartalmazza, hitelesítésére a kiadmányozás szabályai 

alkalmazhatók.   

 

 

29.§ 

 

(1) Az Elnökség határozatot hoz, felhatalmazást ad, vagy elvi döntést, állásfoglalást fogalmaz meg.  

(2) Állásfoglalás, elvi döntés, felhatalmazás esetén az elnökségi döntések szám nélküliek, csupán a 

szavazati arányt (egyhangú, többségi), és az elfogadás, felhatalmazás, vagy elutasítás tényét 

tartalmazza.  

 

                                                 
55 Módosította az V/2012. (II.25) KGY. sz. határozat 1.§.-a Hatályos: 2012.02.27.-től 
56 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 16.§ (1)bek-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
57 Módosította az V/2017. (V.26) KGY. sz. határozat 3.§.-a Hatályos: 2017.06.01.-től 
58 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 11.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
59 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 16.§ (2)bek. -e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
60 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§.-a. Hatályos: 2016.10.01-től 
61 Hatályon kívül helyezte a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 16.§ (3)bek -e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
62 Új szövegezést megállapította a VI/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§-.a Hatályos: 2016.10.01.-től 
63 Megállapította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 11.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
64 Hatályon kívül helyezte a X/2019. (XI.29.) KGY. sz. határozat 2.§ -a. Hatályos: 2019.12.01.-től 
65 Megállapította a X/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 5.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.től 
66 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (2)bek.-e 
67 Megállapította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (3)bek.-e 
68 Megállapította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 16.§ (4)bek -e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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(3) Az Elnökség ügydöntő határozatai sorszámmal ellátottak: sorozatszám /év (hónap,nap) Eln. 

formátumban. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazati arányt (egyhangú, vagy számszerű), a szavazás 

módját (nyílt, titkos) és a határozat szövegét. Amennyiben a határozat terjedelmes, az külön lapon a 

jegyzőkönyv melléklete, ebben az esetben a jegyzőkönyv csak a határozat elfogadását, és számát 

tartalmazza.   

(4)69 Az Elnökség ügydöntő határozatának életbe lépése a 18.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint 

történik. 

 

30.§ 

 

(1) A jegyzőkönyv egy eredeti példányban készül, melyet a mellékletekkel együtt a Határozatok 

Tárában kell elhelyezni, továbbá elektronikus úton is rögzíteni kell, és számítógépes adathordozón kell 

tárolni. 

(2)70,71 A jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár írja alá. Amennyiben nincs jelen, az elnök helyett a 

főtitkár, a főtitkár helyett az elnökségi tag ír alá. A jegyzőkönyvet az Elnökség bélyegzőjének 

lenyomatával kell ellátni. Ha az Elnökség a Közgyűlés bizottságával együttes ülést tart, a 

jegyzőkönyvet a közgyűlési bizottság elnöke – távolléte esetén a bizottság tagja – is aláírja. 

(3)72 A jegyzőkönyv elválaszthatatlan melléklete a meghívó, a jelenléti ív a helyettesítési 

megbízásokkal, és az írásbeli előterjesztés, és a külön lapon szereplő határozat eredeti példányai. 

 

31.§ 

 

(1) Az Elnökség jegyzőkönyvét a főtitkár elektronikus úton annak a tagnak küldi meg, aki ezt kéri, 

illetve annak, akire a jegyzőkönyvben érintve van. 

(2) Az Elnökség határozatait, ha a teljes tagságra vonatkozik, akkor mindenkinek, egyéb esetben csak 

az érintetteknek a főtitkár elektronikus úton – külön kérelemre levélben – megküldi. 

(3) Ha az Elnökség határozata a tagságnál szélesebb kört érint, akkor azt az Elnökség által 

meghatározott módon nyilvánosságra hozza. 

(4)73 Az Elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala a 18.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint 

történik. 

 

32.§ 

 

(1) Az Elnökség az Asz. 28.§ l./ pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes adminisztrációs, 

irányítási, vagy egyéb szakfeladat ellátására szervezeti egységet hozhat létre.  

(2) E szervezetek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Jogkörükről, kötelezettségeikről, 

vezetőségükről, működési költségeik biztosításáról az Elnökség a megalakításukról szóló 

határozatában dönt.  

 

33.§74,75,76 

 

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon csak az elnökségi tagok, a tanácskozási joggal 

rendelkezők, és a meghívottak vehetnek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 12.§ -a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
70 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 13.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
71 Módosította a X/2019. (XI.29.) KGY. sz. határozat 3.§-a. Hatályos: 2019.12.01-től 
72 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 13.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
73 Megállapította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 14.§.-a Hatályos: 2009.02.02-től 
74 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 15.§ -a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
75 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 17.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
76 Módosította az V/2017. (V.26) KGY. sz. határozat 4.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
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34.§ 

 

(1) Az Egyesület elnöke végzi és ellátja az Asz. 31.§-ában meghatározott feladat,- és jogkörét. 

(2) Az Asz. , az SZMSZ. , a Közgyűlés és az Elnökség felhatalmazása esetén jogkörében eljárva 

jogok, kötelezettségek keletkezését, megszűnését, felfüggesztését elnöki határozatában állapítja meg.  

(3) Az elnök határozatai sorszámmal ellátottak: sorozatszám/év (hó,nap) Eh. formátumban. A 

határozatok rendszerint csak rendelkező részből állnak, szükséges esetben indokolással is ellátható.  

(4) Az elnöki határozatot meg kell küldeni az érintettnek, és el kell helyezni a személyi anyagában.   

(5) Az elnöki határozat ellen —ha jogszabály, az Alapszabály, vagy a SZMSZ másként nem 

rendelkezik— panasznak helye nincs.  

(6) Az elnök jogosult az Egyesület véleményét, állásfoglalását a sajtó nyilvánossága elé tárni. 

 

 

35.§ 

 

(1) Az Egyesület főtitkára végzi és ellátja az Asz. 32.§-ban meghatározott feladat,- és jogkörét. 

(2) A főtitkár az Egyesület képviselője; ellátja mindazon feladatokat, ami e kötelességéből adódik.  

(3)77 Az Egyesület általános ügyvezetője a főtitkár; ellátja, irányítja és felügyeli az Egyesület napi 

tevékenységét. 

(4) A főtitkár az Asz. 32.§ m./ pontja alapján az elnök általános helyettese. Az elnök távollétében, 

vagy akadályoztatása esetén, illetve helyette eljárva gyakorolhatja az elnök valamennyi jogát. E 

jogkörében hozott intézkedéseiről az Elnökséget tájékoztatja.  

(5) Az Asz. , az SZMSZ. , a Közgyűlés és az Elnökség felhatalmazása esetén jogkörében eljárva 

jogok, kötelezettségek keletkezését, megszűnését, felfüggesztését főtitkári határozatában állapítja meg.  

(6) A főtitkár határozatai sorszámmal ellátottak: sorozatszám/év (hó,nap) Fh. formátumban. A 

határozatok rendszerint csak rendelkező részből állnak, szükséges esetben indokolással is ellátható.  

(7) A főtitkári határozatot meg kell küldeni az érintettnek, és el kell helyezni a személyi anyagában.   

(8) A főtitkári határozat ellen – ha jogszabály, az Alapszabály, vagy a SZMSZ másként nem 

rendelkezik – panasznak helye nincs.  

(9) A főtitkár jogosult az Egyesület véleményét, állásfoglalását a sajtó nyilvánossága elé tárni. 

 

 

36.§ 

 

(1)78 Az Elnökség tagja ellátja azokat a feladatokat, és gyakorolja azokat a jogköröket, mellyel őt az 

Asz., a SZMSZ, a Közgyűlés, vagy az Elnökség felruházta. 

(2) Az Elnökség tagja az Asz., és az SZMSZ. rendelkezései szerint ellátják a tisztségviselő 

helyettesítését is.  

 

37.§79 

 

(1) Az Elnökség mandátumának lejárta előtt, és a teljes Elnökség lemondása esetén az Elnökség 

tisztújító közgyűlést hív össze. A tisztújító Közgyűlés időpontját megelőző 1 hónapra az Elnökség 

határozatával megnyitja a jelölési időszakot, és meghatározza a jelölés részletes menetét, a jelölőlistára 

való felkerülés pontos feltételeit, a szavazásra jogosult tagság 10%-ának számszerű megjelölését, és a 

határidőket. Az Elnökség e határozatát köteles kihirdetni. Az Elnökség a jelölési időszak megnyitását 

követően a tagfelvételeket felfüggesztheti.  

(2) Az Egyesület szavazásra jogosult tagja e szabályzat 3. számú mellékletében meghatározott 

jelölőlapon állíthat jelöltet tisztség betöltésére. Tisztségenként egy rendes tag csak egy rendes tagra 

adhat jelölést. A tisztújító Közgyűlést megelőző jelölési időszak alatt a jelölőlapokat a főtitkárnak 

eredetben kell megküldeni. A főtitkár a beérkezett jelölőlapokat érkezteti, és nyilvántartásba veszi, 

majd megvizsgálja szabályszerűségét. Szabályszerű a jelölés, ha olvasható a jelölő és a jelölt tag neve, 

saját kezűleg írta alá, és tisztségenként csak egy rendes tagra adta le jelölését. A nem szabályszerű 

jelölés érvénytelen.  

 

 

 

                                                 
77 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (4)bek.-e 
78 Módosította a X/2019. (XI.29.) KGY. sz. határozat 4.§-a. Hatályos: 2019.12.01-től 
79 Megállapította, és a számozást módosította a VI/2009. (I.24.) KGY. sz. határozat 16.§.-a Hatályos: 2009.02.02 
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(3) Jelöltet állítani a jelölési időszak végéig a Közgyűlésen is lehet. Az Egyesület az a rendes tagja 

jelölhet, aki még nem élt jelölési jogával, vagy a korábbi írásbeli jelölését írásban visszavonta. A 

jelölés elhangzása után a levezető elnök szavazásra teszi fel a jelölést. A jelölés akkor válik 

érvényessé, ha a Közgyűlés nyílt szavazással a rendes tagság 10 %-ának megfelelő számú szavazattal 

támogatja. 

(4) A jelölési időszakot a tisztújító Közgyűlést levezető elnök zárja le. A jelölési időszak lezárását a 

jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell. A jelölési időszak lezárását követően szünetet kell elrendelni, 

és meg kell határozni a szavazás lezárásának időpontját. A szünetben összeül a Jelölő Bizottság, 

melynek ülésén részt vesz a Közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyv vezetője, és a főtitkár. Az 

ülésen a főtitkár jegyzékkel átadja az írásbeli jelöléseket a Közgyűlésen szóban elhangzott jelölésekkel 

kiegészítve a Jelölő Bizottság elnökének. A bizottság a szabályszerű jelölések alapján összeállítja a 

szavazólapokat. 

(5) Külön szavazólapon kell feltüntetni az elnökre, a főtitkárra, és az elnökségi tagokra érkezett 

érvényes jelöléseket. A szavazólapot a Közgyűlés körbélyegzőjével kell hitelesíteni. A szavazólapokat 

a jelenléti ív és a helyettesítési megbízások alapján kell átvetetni a szavazásra jogosult tagokkal. A 

helyettesítési megbízással rendelkező tag két szavazólapot vesz át. A szavazólap átvételét aláírás 

ellenében lehet kiadni. Ha minden szavazásra jogosult tag átvette a szavazólapjait, elkezdődhet a 

szavazás. A szavazólapok kiosztását jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(6) A szavazás megkezdésekor a Jelölő Bizottság átalakul Szavazatszedő Bizottsággá. Ellenőrzi az 

urna állapotát, melyet lezár, és a Közgyűlés bélyegzőjével hitelesít. A szavazásra elegendő időt kell 

biztosítani. A közgyűlési helyiségben biztosítani kell a titkos szavazás feltételeit. A szavazás lezárását 

követően a Szavazatszedő Bizottság külön helyiségben felnyitja az urnát, és tisztségenként 

összeszámolja a szavazatokat. Erről jegyzőkönyv készül.  

Az urnanyitáskor és a szavaztok összeszámlálásánál csak a bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője 

lehet jelen. A szavazatok összeszámlálásáról összesítő készül, mely tartalmazza az átvett szavazólapok 

számát, a leadott szavazólapok számát, az érvényes és érvénytelen szavazatokat, az érvényes 

szavazatok közül a tisztségviselőkre leadott szavaztok számát.  

(7) A szünet után a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, és az Asz. 23.§-a 

alapján a szavazás érvényességét és eredményességét, majd az összesítőt átadja a levezető elnöknek. A 

levezető elnök a szavazás eredménye alapján kimondja a Közgyűlés határozatát. Ha a szavazás nem 

volt érvényes vagy eredményes, az Asz. 23.§ (2) – (3) bekezdései szerint kell eljárni. 

(8) Ha a Közgyűlés az Asz. 35.§ (1) bekezdése alapján eltér az Alapszabálytól, a (4)–(7) 

bekezdésekben foglaltak helyett nyílt szavazást alkalmaz. Ebben az esetben tisztségviselőnként külön-

külön kell a szavazást lebonyolítani. A levezető elnök a nyílt szavazás eredménye után mondja ki a 

határozatot. 

(9) Abban az esetben, ha az Elnökség a Közgyűlés ülésének idején mond le, mellőzni kell az (1)–(2) 

bekezdésben foglaltakat, és a jelölést a lemondás bejelentését követően azonnal el kell végezni úgy, 

hogy a jelenlévő rendes tagok mindegyikének lehetősége legyen élni a jelölési jogával. A jelölés 

érvényességi szabályaitól ez esetben sem lehet eltérni.  

 

 

38.§ 

 

(1) Az Asz. 21.§ c./ pontján túlmenően az Egyesület rendes tagjainak négyötöde az elnökhöz írásban, 

részletes indokolással ellátott bizalmatlansági indítványt nyújthat be az Elnökség ellen, ha az Elnökség 

bizonyíthatóan rendszeresen nem, vagy hanyagul látja el feladatait, döntése különösen nagy, 

helyrehozhatatlan kárt okozott az Egyesületnek, vagy tevékenysége az Egyesület működését 

veszélyezteti.    

(2) Ha a bizalmatlansági indítvány benyújtása két Közgyűlés közötti időszakban történik, a 

bizalmatlansági indítvány érkeztetésétől számított 30 napon belül az Elnökség köteles a Közgyűlést 

összehívni. 

(3) Ha a bizalmatlansági indítvány benyújtására a Közgyűlésen kerül sor, szünetet kell elrendelni. 

(4)80 A bizalmatlansági indítványt érkeztetés előtt, illetve a Közgyűlés szünetében a főtitkár 

megvizsgálja, melynek során ellenőrzi benyújtásának tárgyszerűségét, szabályosságát, és a kellő 

számú aláírás meglétét. Ha a bizalmatlansági indítvány minden feltételnek megfelel, azt érkeztetni 

kell, egyébként a bizalmatlansági indítvány kezelésére a 14.§-ban leírtak az irányadók. A főtitkár a 

bizalmatlansági indítványt érkeztetése után a Közgyűlés ügyrendért felelős bizottsága elnökének 

megküldi. 

                                                 
80 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 17.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
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(5) A bizalmatlansági indítványról a Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével 

határozatában dönt. A bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén az Asz. 33.§ (5)bek.-e szerint kell 

eljárni.  

 

 

Az Egyesület szervezetei 

 

39.§ 

 

(1)81 A Közgyűlés az Asz. 21.§ (1)bekezdés f./ pontjának, felhatalmazása alapján, illetve az Elnökség 

átruházott hatáskörében az Egyesületen belül az eltérő szakmai sajátosságok, vagy földrajzi távolságok 

miatt tagszervezeteket, tagozatokat vagy bizottságokat (összegezve: szervezeteket) alakíthat. 

(2) E szervezetek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Jogkörükről, kötelezettségeikről, 

vezetőségükről, működési költségeik biztosításáról a Közgyűlés a megalakításukról szóló 

határozatában dönt.  

 

Összeférhetetlenség megállapítása 

 

40.§ 

 

(1) Az Asz. 36.§-ban szabályozott összeférhetetlenséget a Közgyűlés arra feladat,- és hatáskörrel 

rendelkező állandó bizottsága állapítja meg. Az összeférhetetlenség megállapítását átiratában közli az 

érintett elnökségi taggal, és felszólítja annak megszüntetésére.  

(2) Amennyiben erre a megszüntetésre az állandó bizottság átiratának átvételétől számított 30. nap 

elteltével nem kerül sor, az Egyesület elnökségében viselt tisztsége a 31. nap 00 órájától megszűnik. 

(3) Ha az érintett tag nem ért egyet az összeférhetetlenség megállapításával, az ezt kimondó átirat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül halasztó hatályú kifogással élhet, melyet az 

összeférhetetlenséget megállapító állandó bizottság elnökének nyújt be. 

(4) Az állandó bizottság a kifogás esetén az összeférhetetlenség megállapítását megindokolt 

előterjesztésével a következő soros Közgyűléstől kéri.  

 

 

III. 

Költségvetés, vagyongazdálkodás 

 

41.§ 

 

(1)82,83 Az Egyesület a következő éves költségvetési tervét a rendelkezésre álló anyagi keretek, és a 

következő évben reálisan tervezhető bevételek figyelembe vételével az Elnökség határozza meg, 

lehetőleg a költségvetési tárgyév első negyedéve vége előtt, és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

(2) Az Elnökség az Egyesület éves gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról éves értékelésében 

a Közgyűlés előtt számol be. Az Elnökségnek az éves beszámolót úgy kell elkészítenie, hogy azt a 

Közgyűlés a tárgyévet követő év I. negyedévében tárgyalhassa.  

(3) Az Elnökség az Egyesület vagyongazdálkodását az erről szóló közgyűlési határozat alapján végzi.  

 

42.§ 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával folytathat. 

 

43.§84 

 

Az Egyesület pénztárosa haladéktalanul írásban értesíti az Elnökséget, ha az éves bevétel meghaladta 

az ötvenmillió forintot. Az Elnökség az értesítés érkeztetésétől számított 60 napon belül intézkedik a 

felügyelő szerv létrehozásáról, e célból Közgyűlést hív össze. 

 

                                                 
81 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (5)bek.-e 
82 Módosította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§-a 
83 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 18.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
84 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 19.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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IV. 

Az iratkezelés szabályai85 
 

 

44.§86 

 

Az Egyesület önálló képviseletére a főtitkár jogosult. A főtitkárnak a Ptk. 3:30.§ (1) bekezdésén 

alapuló általános képviseleti joga nem korlátozza az elnöknek, vagy az Elnökségnek az Egyesület 

konkrét képviseletét.   

 

45.§ 

 

(1) Az Egyesület, és szervei nevében történő aláírási szabályokról az Asz. 41-42.§-ai részletesen 

rendelkeznek. 

(2)87 Önálló aláírási jog gyakorlására az elnök határozatában ad meghatalmazást. 

 

 

46.§88,89 

 

(1) Az elnök és a főtitkár, valamint az elnök által meghatalmazott rendes tag kiadmányozási joga 

gyakorlása során a „Kiadmány hiteléül”, vagy a „Másolat, az eredetivel mindenben megegyezik” 

szövegrész alatt saját kezűleg ír alá, és a kiadott iratot a hivatalos körbélyegző lenyomatával látja el.  

(2)90 Az egyesület valamennyi keletkezett iratát –kivéve a Határozatok Tárában őrzött eredeti iratokat–

, kiadmányozott és hitelesített dokumentumát első sorban elektronikus formában állítja elő, és küldi ki. 

Az elektronikus formában kiküldött irat hitelesíthető elektronikus, és vizuális képi aláírással is. 

Valamennyi elektronikus úton előállított és kiküldött iratot hitelesnek kell tekinteni. 

 

 

46/A.§91 

 

(1) Az Egyesület működése során keletkezett valamennyi irat hitelesnek minősül, ha azt elektronikus 

aláírással és időbélyegzővel látták el. A hitelesítésre és kiadmányozásra jogosult tisztségviselő az 

iratot elektronikusan az Ügyfélkapu /Hitelesítés/ Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés 

(AVDH) úton, vagy e-személyi igazolványával az E-szignó alkalmazással hitelesíti.  

(2) Az elektronikus bejelentkezéssel megtartott testületi ülések során keletkezett dokumentumok 

hitelesítése elektronikus úton történik. 

(3) Az elektronikusan hitelesített dokumentumot a Határozatok Tárában papíralapon úgy kell 

elhelyezni, hogy az irat mellé ki kell nyomtatni az elektronikus aláírás igazolását, és az iratot kézi 

hitelesítéssel kell ellátni. 

 

47.§ 

 

Az Egyesület által a nyilvántartott személyes adatok körét, és a nyilvántartás módjának pontos 

szabályozását az Asz. 43/A.§-a tartalmazza. Az Egyesület ezeken kívül más személyes adatot, vagy 

különleges személyes adatot csak az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelhet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 A fejezetcímet módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 18.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
86 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
87 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 19.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
88 Módosította az V/2012. (II.25) KGY. sz. határozat 3.§.-a. Hatályos: 2012.02.27.-től 
89 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 21.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
90 Megállapította az V/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 5.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
91 Megállapította az VI/2020. (V.29.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2020.05.29.-től 
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48.§92 

 

(1) A Közgyűlés és az Elnökség (együttesen: vezető szervek) döntéseinek hivatalos és hiteles 

nyilvántartását a Határozatok Tára (HT) tartalmazza. A HT papíralapú nyilvántartás, mely tartalmazza 

a vezető szervek ülései 

 a./ jegyzőkönyveinek, és a hozzájuk tartozó mellékleteinek, 

 b./ külön lapon megszövegezett döntéseinek, 

 c./ a döntés-előkészítés során keletkezett iratainak 

eredeti aláírásokkal és bélyegző-lenyomatokkal ellátott hiteles iratait.   

(2) A HT-át a főtitkár kezeli, melyben az iratokat a vezető szervek ülései időpontjainak megfelelően 

elkülönítetten, és nyomon követhetően tárolja. A HT-át öt évente eredetben archiválni kell, melyből 

irat nem selejtezhető. A HT-ba behelyezett iratokról éves összesítőt kell készíteni, mely tartalmazza a 

vezető szervek üléseinek időpontját, és határozatainak számát. 

(3) A HT-ba az Egyesület rendes tagja korlátozás nélkül betekinthet, iratairól költségmentesen 

másolatot, hitelesített másolatot, vagy kivonatot kaphat. A pártoló tag saját személyével, az éves 

beszámolóval valamint a közhasznúsági jelentéssel és azok elfogadásával kapcsolatos iratokba 

korlátozás nélkül, egyéb iratokba az Elnökség előzetes hozzájárulásával tekinthet be. 

 

 

(4) A főtitkár hivatalból, vagy kérelemre az HT-ban elhelyezett nem minősített iratokról kivonatot ad 

ki. A kivonat tartalmazza a vezető szerv megnevezését, az irat keletkezésének idejét, a határozat 

elnevezését és számát, az irat kérelem szerinti, vagy vonatkozó tartalmát, a döntés hatályba lépésének, 

vagy hatályát vesztésének időpontját, az aláírásra jogosult nevét. A kivonatot a kiadmányozás 

szabályai szerint kell kiadni.” 

 

49.§93 

 

(1) Az Egyesület egyéb nyilvántartásaiba, a működés során keletkezett irataiba az Egyesület rendes 

tagja korlátozás nélkül, a pártoló tag kérelmére az Elnökség előzetes hozzájárulásával tekinthet bele. 

(2) Az Egyesület közhasznú működésével összefüggő iratok, adatok nyilvánosak, azokba előzetes 

egyeztetést követően bárki betekinthet. A közhasznú működéssel kapcsolatos adatok kiadásáról a 

főtitkár kérelemre intézkedik. 

(3)94 Szükség esetén az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatban az Asz. és e szabályzat 

szerint éves közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentést a jogszabályban meghatározott 

adattartalommal az Elnökség állítja össze, és azt elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. A 

közhasznúsági jelentés, és az elfogadásáról szóló közgyűlési határozat kihirdetése kötelező.  

(4) Az éves közhasznúsági jelentés és mellékletei nyilvános adatok, abba bárki betekinthet, illetőleg 

abból saját költségén másolatot készíthet. 

 

 

50.§95 

 

(1) Az adatok minősítéséről, a minősített iratokba való betekintés rendjéről az Asz. 43/B.§ -a szerint 

elfogadott közgyűlési határozat rendelkezik.  

(2) Az iktatás, az iratnyilvántartás és a selejtezés szabályait az Elnökség határozatában állapítja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Megállapította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 20.§.-a Hatályos: 2009.02.02-től 
93 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 21.§-a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
94 Módosította a VII/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 22.§ -a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
95 Módosította a VI/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 23.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
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51.§ 

 

(1)96 Az Egyesület megszűnésekor szükséges intézkedések megtételéről, a még szükséges döntésekről 

a Közgyűlés rendelkezik, melyet a felszámolóként működő – szükség szerint kibővített – ügyvezető 

Elnökség hajt végre. 

(2) A felszámolóként eljáró ügyvezető Elnökség tevékenysége kizárólag a felszámolás mielőbbi 

eredményes végrehajtására irányulhat, szerződéseket, megállapodásokat, jognyilatkozatokat kizárólag 

a Közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján, a felszámolás végrehajtása érdekében köthet. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Számozását módosította, és a (2)bek-t megállapította a IV/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§-a 
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1. sz. Melléklet97 

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Közgyűlésének 
Ü G Y R E N D J E 

 
 
I. A Közgyűlés előkészítése 
 
1. Az Elnökség döntése a Közgyűlés összehívásáról 
2. A tagság tájékoztatása e-mailben a Közgyűlésről 
3. A Közgyűlés helyszínének biztosítása 
4. A szükséges technikai eszközök felmérése, azok biztosítása 
5. Meghívók, és az írásbeli előterjesztések elkészítése 
6. Meghívók és mellékletei kiküldése 
7. Emlékeztető e-mai kiküldése a Közgyűlésről, dokumentumok mellékelésével 
 
 
 
II. A Közgyűlés lebonyolítása 
 
1. Jelenléti ív és a helyettesítési megbízások számbavétele, határozatképesség 
megállapítása 
 
1.1 A főtitkár a Közgyűlés kitűzött időpontjában a rendes tagok hatályos listájával összeveti a 
jelenléti ívet, és a helyettesítési megbízásokat. 
1.2. Az összevetés eredményeként megállapítja a 15.§ (2) bekezdése alapján, hogy a 
Közgyűlés határozatképes-e. Ezt közli az elnökkel. 
 
2. Közgyűlés megnyitása, vagy elnapolása a határozatképtelenség miatt összehívott 
Közgyűlés időpontjáig 
 
2.1. Az elnök a határozatképesség függvényében megnyitja a Közgyűlést, vagy bejelenti 
annak elnapolását a meghívóban közölt időpontig.  
2.2. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívásakor biztosított a 
Közgyűlés Asz. 19.§ (1)bekezdés szerinti határozatképessége, akkor a Közgyűlést eredeti 
formában, teljes jogkörrel kell lebonyolítani. 
2.3. Ha a megismételt Közgyűlés megnyitásakor nincs jelen a határozatképességhez 
szükséges létszám, a Közgyűlés a tárgysorozattól e szabályzatban foglalt korlátozással 
térhet el. Ezt az elnök a megnyitáskor bejelenti. 
 
3. A megjelentek köszöntése, vendégek bemutatása, köszöntése, az előző Közgyűlés 
óta felvett új tagok bemutatása (ismertetése) 
 
3.1. Az elnök megnyitójában köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket, és 
tájékoztatást ad arról, hogy a Közgyűlésen a rendes tagokon kívül megjelentek tanácskozási 
joggal vesznek részt. 
3.2. Az elnök bejelenti, hogy az előző Közgyűlés óta eltelt időben hány tagfelvételre került 
sor, és bemutatja, vagy ismerteti az újonnan felvetteket.  
3.3. Ha a Közgyűlést a továbbiakban nem az elnök vezeti le, a Közgyűlés levezetését átadja 
a 16.§-ban meghatározott személynek (továbbiakban: levezető elnök). 
 
4. A Közgyűlés összehívásának szabályszerűségének megállapítása 
 
4.1. A levezető elnök az előkészítés iratai alapján megállapítja, hogy Közgyűlés az Asz. 
17.§-a, valamint az SZMSZ. 13-14.§-ai alapján szabályszerűen került-e összehívásra, és 
ennek eredményét bejelenti.  
4.2. Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a Közgyűlés nem szabályszerűen lett 
összehívva, ügyrendi javaslatra dönthet úgy a Közgyűlés, hogy tanácskozik, de a 
tárgysorozatban megállapításán kívül döntést nem hozhat. 

                                                 
97 Módosította a VI/2016. (IX.14.) KGY. számú határozat 5.§.-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 



 19 
 
 
5. A határozatképesség megállapítása, a helyettesítési megbízások ismertetése 
 
5.1. Az 1. és a 2. pontban meghatározottak szerinti megállapítást a konkrét számadatok 
ismertetésével a levezető elnök megállapítja a határozatképességet, és ismerteti név szerint 
a helyettesítési megbízásokat. 
5.2. Ha a Közgyűlés ideje alatt a jelenlévők köre változik, a levezető elnök az első 
alkalommal bejelenti az újonnan érkezőt, vagy az új helyettesítési megbízást. 
 
 
6. A jegyzőkönyv vezetőjének, és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 
 
6.1. A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv vezetőjének, és a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének 17.§ (4)bekezdés szerinti megválasztására.  
6.2. A jegyzőkönyv hitelesítésére rendes tag jelölhető; a szükségesnél több tag is 
megválasztható hitelesítő aláírónak. 
6.3. A levezető elnök javaslatával szemben bármelyik rendes tag mást is javasolhat 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
6.4. A Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét, és a jegyzőkönyv hitelesítőit vita nélkül, egyszerű 
többséget igénylő nyílt szavazással választja meg a beterjesztett jelöltek közül. 
6.5. Az e pont alapján megválasztott hitelesítő személyek mandátuma csak az arra a 
Közgyűlésre vonatkozik, amelyen őket megválasztották. 
 
7. A napirend megállapítása (el nem napolt Közgyűlés esetén szükséges kiegészítése), 
és megszavazása 
 
7.1. A levezető elnök ismerteti a meghívóban közölt tárgysorozat-javaslatot. 
7.2. Amennyiben a Közgyűlésen biztosított az Asz. 19.§ (1)bekezdése szerinti 
határozatképesség, a tárgysorozat kiegészítését javasolhatja az Elnökség, a Közgyűlés 
bizottsága, és bármely rendes tag. 
7.3. A Közgyűlés először a tárgysorozat kiegészítéséről, majd a tárgysorozat egésze 
elfogadásáról vita nélkül, egyszerű többséget igénylő nyílt szavazással dönt. 
 
8. Napirend előtti felszólalások, bejelentések 
 
8.1. Az egyesület bármely tagja a tárgysorozatban nem szereplő, az egyesület egészét 
érintő különösen jelentős, vagy más okból különösen fontos ügyben legfeljebb 5 perc 
időtartamban napirend előtt felszólalhat.  
8.2. Ha a napirend előtti felszólalás az egyesület működését, vezetését érinti, az Elnökség 
nevében annak egy tagja legfeljebb 5 perces időtartamban válaszolhat. 
8.3. Napirend előtt az Elnökség nevében, valamint a Közgyűlés bizottsága nevében annak 
egy tagja egyedi, jelentős ügyben legfeljebb 2 perces időtartamban bejelentést tehet. 
 
9. Napirendi pontok tárgyalásának rendje 
 
9.1. A levezető elnök az elfogadott tárgysorozat sorrendjének megfelelően tárgyalásra 
bocsájtja az előterjesztéseket. 
9.2. Elsőként a napirendi pont előadójának adja meg a szót, aki röviden indokolja az 
előterjesztést, és ha úgy látja jónak, szóbeli kiegészítést fűz az írásbeli indokoláshoz. 
9.2.1. Ha a napirenden az Elnökség éves beszámolója szerepel, akkor a teljes beszámolót 
ismertetni kell a Közgyűlés előtt. 
9.3. Ha az előterjesztő nem az Elnökség volt, akkor az előterjesztő után az Elnökség tagja 
ismerteti az Elnökség álláspontját az előterjesztésről. 
9.4. Ha az előterjesztő nem a Közgyűlés bizottsága volt, akkor az Elnökség tagja után a 
Közgyűlés bizottságának képviselője ismerteti a bizottság álláspontját a javaslatról.  
9.5. Ezt követően kerül sor az általános vitára, ahol a levezető elnök a szót a szólásra 
jelentkezők sorrendjében adja meg. 
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9.5.1. Az Elnökség vagy a Közgyűlés bizottsága előterjesztésére a Közgyűlés a nagy 
terjedelmű, vagy különösen fontos előterjesztés tárgyalása esetén időkeretes tárgyalás 
tartását rendelheti el nyílt, egyszerű többséget igénylő szavazással. Ebben az esetben a 
felszólaló a Közgyűlés által meghatározott időkeretben mondhatja el hozzászólását.  
 
9.6. A vita tárgya a napirenden szereplő előterjesztés, és a hozzá benyújtott módosító 
indítványok. A vita során a tárgytól eltérni nem lehet. Aki a hozzászólása során eltér a 
tárgytól, azt a levezető elnök figyelmeztetheti, hogy térjen a tárgyra, különben megvonja a 
szót. Ha másodszori figyelmeztetés után sem tér a tárgyra a hozzászóló, tőle a szó 
megvonható. 
9.7. A vitában az egyesület minden jelenlévő tagja –az időkeretes tárgyalás esetét kivéve– 
egyszer időkorlátozás nélkül felszólalhat. Amennyiben ugyanabban a vitában ismét fel akar 
szólalni, két perces időkeretben teheti. 
9.7.1. A levezető elnök a meghívott vendégeknek is szót adhat a vitában véleményük 
elmondására. A meghívott felszólítható a tárgyra térésre, vagy arra, hogy hozzászólását 
fogra rövidebbre. E felszólítás díszvendég esetén nem alkalmazható. 
9.8. A vitát akkor lehet lezárni, ha több hozzászólási szándékot már nem jeleztek.  
9.8.1. A vita akkor is lezárható, ha a levezető elnök számára nyilvánvaló, hogy olyan 
parttalan vita alakul ki, melyben érdemi kérdés, vélemény már nem fogalmazódik meg, vagy 
a hozzászólók ugyanazt a korábbi véleményüket ismételgetik. 
9.8.2. Ha a vita lezárása után az egyesület tagja mindenképpen fel akar szólalni, és a 
levezető elnök szót nem ad részére, a szót kérő kérheti a Közgyűléstől, hogy engedélyezze 
részére a felszólalást. Ebben az esetben a Közgyűlés vita nélkül, nyílt, egyszerű többséget 
igénylő szavazásával engedélyezi a felszólalást két perces időkeretben. 
9.9. A vita lezárása után az előterjesztő kap szót, melyben válaszol a felmerült kérdésekre, 
és összegzi a vitában elhangzottakat, melyekre érdemben reagál. 
9.9.1. Az előterjesztő a vita során szót kérhet, ha olyan felvetés hangzik el, melyre célszerű 
nyomban reagálnia. Ekkor két percben válaszolhat a felvetésre.  
9.9.2. Az előterjesztő zárszava után csak személyes érintettség címén lehet szót kérni egy 
alkalommal, két perces időkeretben.  
 
10. A tárgyalási szünet 
 
10.1. A napirend tárgyalása közben az Elnökség és a Közgyűlés bizottsága tárgyalási 
szünetet kérhet abból a célból, hogy a tárgyalt előterjesztésről új álláspontot alakítson ki. 
Ebben az esetben a levezető elnök a kérésnek megfelelő időtartalmú szünetet rendel el, 
amely viszont 30 percnél hosszabb nem lehet. 
10.2. A napirend tárgyalása végén a vita lezárása után az előterjesztő rövid szünetet kérhet 
abból a célból, hogy a válaszadásra felkészüljön. Ebben az esetben a levezető elnök 
legfeljebb 10 perces szünetet rendel el. 
10.3. Határozathozatal előtt szükség esetén a levezető elnök legfeljebb 5 perces technikai 
szünetet rendelhet el. 
10.4. Két napirendi pont tárgyalása közben szünet rendelhető el. A szünet ideje a 
tárgysorozatban előre is jelezhető. A szünetet a levezető elnök saját elhatározása alapján, 
vagy bármelyik tag kérésére elrendelheti. Az így elrendelt szünet nem haladhatja meg a 15 
percet. 
10.4.1. A Közgyűlés egyszerű többséget igénylő szavazással dönthet úgy, hogy nem tart 
szünetet. Ez esetben a munkát folytatja. 
10.5. A Közgyűlés ülése alatt felmerült technikai probléma esetén annak megoldásáig 
technikai szünet rendelhető el.  
 
11. A határozathozatal 
 
11.1. Az Asz. 22.§ (1)-(3)bekezdéseiben felsorolt szavazati arányban hozza meg döntését a 
Közgyűlés. A szavazásban csak a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.  
11.2. A szavazás módja nyílt, kézfelemeléssel, vagy szavazókártya felmutatásával történik. 
A szavazatokat a levezető elnök számlálja meg. A szavazok számlálásához a levezető elnök 
kérheti az egyik hitelesítő tag segítségét is.  
11.3. Titkos szavazás eseteit és módját, valamint lebonyolítását az Asz. és e szabályzat 
tartalmazza. 
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11.4. Szavazni „Igen” , „Nem” , és „Tartózkodom” módon lehet, a levezető elnök 
felszólítására, a kérdésnek megfelelő módon kézfelemeléssel, vagy szavazókártya 
felmutatásával.  
11.4.1. Név szerinti szavazás elrendelése esetén a név elhangzása után a három szavazó 
szó egyikének jól érthető kimondásával történik a szavazás.  
11.5. A helyettesítési megbízással rendelkező tag jól látható módon, két keze felemelésével, 
vagy két szavazókártya felmutatásával jelzi azt, ha két szavazatot ad le. 
11.6. Egyszerű többséget igénylő szavazás esetén akkor tekinthető a kérdés támogatottnak, 
ha a szavazásra jogosult tagok által leadott „Igen” szavaztok száma meghaladja a „Nem” és 
a „Tartózkodom” szavazatok összesített számát. Szavazategyenlőség esetén a 
határozathozatalt meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazás ismételten 
szavazategyenlőséget eredményez, a szavazásra bocsájtott döntést elvetettnek kell 
tekinteni, és a kérdésben a szavazást le kell zárni. 
11.6.1. Minősített többséget igénylő szavazás esetén akkor tekinthető a kérdés 
támogatottnak, ha a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 2/3-a „Igen” -nel szavaz. A 2/3-os 
arány számát a jelenléti ív alapján a levezető elnök közli. 
11.6.2. Az Alapszabály elfogadásánál és módosításánál, valamint az Alapszabályban 
minősített többséghez kötött indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha az Alapszabályban 
meghatározott többség „Igen”-nel szavaz. A szükséges többség számát a levezető elnök a 
hatályos tagnyilvántartás alapján állapítja meg.  
11.7. A szavazás eredményének megállapítása után a levezető elnök kimondja a határozatot 
a szavazati arányokkal együtt. 
 
12. A szavazás menete 
 
12.1. A tárgysorozatban szereplő előterjesztésről a vita lezárása, és az előterjesztő zárszava 
után lehet dönteni.  
12.1.2. Az előterjesztő a vita lezárásáig dönthet az előterjesztés visszavonásáról. Ebben az 
esetben a Közgyűlés az előterjesztésről nem dönt, de elrendelheti, hogy a visszavont 
előterjesztés milyen határidővel kívánja újratárgyalni. Erről nyílt, egyszerű többséget igénylő 
szavazással dönt. 
12.1.3. A vita lezárása után az előterjesztő zárszavában indokolással indítványozhatja az 
előterjesztés visszavonását. Ehhez a Közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 2/3-os 
többségével hozzájárulhat. 
12.2. Ha az előterjesztésről dönteni lehet, és ahhoz módosító indítványokat is csatoltak, 
először a módosító indítványokról kell szavazni. 
12.2.1. A levezető elnök szavazásra teszi fel a módosító indítványt annak benyújtóját 
megnevezve és lényegét ismertetve. Először a Közgyűlés bizottsága nyilatkozik, hogy 
támogatta-e (fenntartja-e) a módosító indítványt, majd az Elnökség is nyilatkozik, hogy 
támogatja-e (fenntartja-e) azt. A Közgyűlés a két nyilatkozat elhangzása után szavaz. Ha 
nem a Közgyűlés bizottsága, vagy az Elnökség az előterjesztő, akkor a szavazás előtt az 
eredeti javaslat előterjesztője is nyilatkozik arról, hogy a módosító indítványt támogatja-e.  
12.3. A levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét, és kimondja, hogy a módosító 
indítványt a Közgyűlés elfogadta, vagy elvetette. 
12.4. A módosító indítványról való szavazás után kerülhet sor az előterjesztésről való 
szavazásra. Ha nem a Közgyűlés bizottsága, vagy az Elnökség az előterjesztő, akkor a 
szavazás előtt először a Közgyűlés bizottsága, majd az Elnökség is nyilatkozik arról, hogy a 
indítványt támogatja-e. A szavazásra a nyilatkozatok elhangzása után kerül sor. 
 
13. Hozzászólás, a szó megvonása 
 
13.1. A Közgyűlés megnyitásától a bezárásáig a tárgyalási szünet idejét kivéve csak akkor 
lehet megszólalni, ha a levezető elnök szót ad. 
13.1.1. A Közgyűlésen felszólaló állva beszél. A levezető elnök ülve vezeti a Közgyűlést, 
akkor áll fel, ha nem az ülésvezetéssel kapcsolatosan szólal meg. 
13.2. Az Asz. 35.§ (2)bekezdése alapján az egyesület rendes tagja az ülés ideje alatt 
ügyrendi kérdésben 2 perces időkeretben felszólalhat úgy, hogy felszólalási szándékánál 
egyértelműen jelzi, hogy ügyrendi kérdésben kíván felszólalni. A levezető elnök 
elsőbbséggel adja meg a szót ügyrendi kérdésekben. 
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13.3. A levezető elnök attól a felszólalótól megvonja a szót, aki kétszeri figyelmeztetés 
ellenére sem tér a tárgyra [9.6.], aki a felszólalási időkeretét átlépte, és kétszeri 
figyelmeztetés után sem fejezi be a felszólalását, aki úgy akar felszólalni, hogy nem kapott 
szót, aki a Közgyűlés méltóságát, bármelyik jelenlévő személyt súlyosan megsérti, vagy 
hozzászólását nem odaillő stílusban teszi meg. 
13.3.1. Akitől a szót megvonták, tovább nem beszélhet, helyet kell foglalnia. A szó megvonás 
tényét időpont szerint a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a szó megvonása után 
elhangzottak semmilyen formában nem szerepelhetnek a jegyzőkönyvben. Ha a felszólaló a 
szó megvonása után tovább beszél, az rendbontásnak minősül. 
 
14. A Közgyűlés félbeszakítása 
 
14.1. Ha a Közgyűlésen olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi az ülés 
folytatását, a levezető elnök a Közgyűlést határozott időre félbeszakítja. 
14.2. Ha a rendbontás olyan mértékű, hogy a levezető elnök nem talál meghallgattatásra, 
vagy a Közgyűlés félbeszakításával sem lehet a rendet helyreállítani, a levezető elnök 
elhagyja a Közgyűlés termét, ezzel a Közgyűlés félbeszakad, és csak az Elnökség 
összehívására folytatódik. 
 
15. Elismerések, jutalmak átadása 
 
15.1. Az Alapszabályban, közgyűlési vagy elnökségi határozatban nevesített jutalmak, 
elismerések átadása – a megfelelő ünnepélyesség megtartásával – a határozatban foglalt 
módon történik.  
15.2. Az elismert, díjazott személynek lehetősége van az elismerés étvételét követően rövid 
beszédet mondania. 
 
16. Tájékoztatók, bejelentések 
 
16.1. Az Elnökség, a Közgyűlés bizottságának tagjai, és a kinevezett tisztségviselők 
bármilyen kérdésben a tárgysorozatot követően tájékoztatást adhatnak, bejelentéseket 
tehetnek. 
16.2. A tárgysorozat végére érve az egyesület minden tagjának lehetősége van bármilyen 
ügyben 5 perces időkeretben felszólalnia. 
16.3. A tárgysorozat után kerülhet sor az Asz. 10.§ (1)bekezdés e./ pontjában meghatározott 
kérdések feltételére. 
 
17. A Közgyűlés bezárása 
 
17.1. Az elnök, vagy a Közgyűlés levezető elnöke bezárja a Közgyűlést –a 14. pontban 
foglaltak kivételével–, ha a tárgysorozat végére értek, és a 16. pontban meghatározott 
esetben sem kíván már más felszólalni. 
17.2. A Közgyűlés bezárásakor lehetőség szerint közölni kell a következő soros Közgyűlés 
összehívásának időpontját. 
 
 
III. A Közgyűlés utáni teendők 
 
1. Jegyzőkönyv leírása, hitelesítése 
 
1.1. A Közgyűlés jegyzőkönyvét az Asz., és jelen szabályzat előírásainak megfelelően kell 
elkészíteni, és a közgyűlést követő tíz napon belül hitelesítve a Határozatok Tárában a 
szükséges mellékletekkel együtt el kell helyezni. 
1.2. A Közgyűlés jegyzőkönyvét az arra jogosult kérésére a Közgyűlést követő tíz napon 
belül elektronikus formában, tizenöt napon belül papíralapon meg kell küldeni.  
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2.Külön lapon szereplő határozatok hitelesítése 
 
2.1 A külön lapon szereplő közgyűlési határozatok hitelesítésére az 1.1 pontban foglaltak az 
irányadóak. 
 
3. Közgyűlési határozatok kihirdetése (szükség szerint) 
 
3.1. A Közgyűlés határozatait hitelesítésüket követő napon a tagsággal elektronikus 
formában szükség szerint közölni, vagy kihirdetni kell. 
 
4. Változások bejelentése a bírósághoz (szükség szerint) 
 
4.1 Amennyiben a Közgyűlés olyan döntést hozott, amely bejelentési kötelezettség alá esik, 
a jogszabályban meghatározott határidőn belül a bejelentési kötelezettségnek eleget kell 
tenni.  
 
5. A Közgyűlés döntéseinek végrehajtása 
 
5.1. A Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáért az Elnökség, vagy a határozatban 
megjelölt(ek) felelősek. A döntések végrehajtására 30 nap, illetve a határozatban szereplő 
határidő áll nyitva. 
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2. sz. Melléklet a 15.§ (5) bekezdéshez 

 

 

MAGYAR BŰNÜLDÖZŐK SZAKMAI EGYESÜLETE 
 
 
 
 

 Eseti képviseleti megbízás 
 
 
 
 

Az Alapszabály 10.§ (2) bekezdése alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat 15.§ (3)-
(4) bekezdései szerint  
 
____________________________ rendes tagnak az egyesület ______________________-i 
Közgyűlésének ülésére teljes jogú képviseletemre —távollétem miatt— eseti megbízást 
adok. 
 
 
 
Kelt: ________________, 20__________ 
 
 
 
 
 
 
__________________________                    _______________________ 
            megbízó   neve                                                 megbízott  
 
 
__________________________ 
          megbízó aláírása 
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3/A. sz. Melléklet a 37.§ (2) bekezdéséhez 

 

Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 

 

 

 

EGYÉNI  JELŐLŐLAP 

 

 

 

Az Alapszabály 33.§ (2)bekezdése, valamint az Szervezeti és Működési Szabályzat 37.§ (2)bekezdése 

alapján Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete választható tisztségeire az alábbi rendes tagokat 

jelölöm: 

 

 

  NÉV       TISZTSÉG 

 

1. ……………………………………….  …………………………………………. 

 

2. ……………………………………….  …………………………………………. 

 

3. ……………………………………….  …………………………………………. 

 

4. ……………………………………….  …………………………………………. 

 

5. ……………………………………….  …………………………………………. 

 

6. ……………………………………….  ………………………………………….. 

 

 

Kelt, ………………………………………… 

 

 

 

       ………………………………………… 
 
       ………………………………………… 
              az ajánló neve, tagsági igazolványa száma 
 
 
       ………………………………………… 
                                                   az ajánló sk. aláírása 
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3/B. sz. Melléklet a 37.§ (2) bekezdéséhez 

 

Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 

 

 

 

CSOPORTOS  JELŐLŐLAP 

 

 

 

Az Alapszabály 33.§ (2)bekezdése, valamint az Szervezeti és Működési Szabályzat 37.§ (2)bekezdése 

alapján Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete választható tisztségére az alábbi rendes tagot 

jelölöm: 

………………………………………..   ………………………………………….. 

                     NÉV                                                                          TISZTSÉG 

 
 
 ajánló neve   tagsági ig. száma  ajánló sk. aláírása 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 
 
…………………………………… …………………. ……………………………………. 
 

 


