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EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján –

figyelemmel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

XLIII. törvény 21. §-ára – létrehozták a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületét. 

 

I. Fejezet 

Az Egyesület adatai 

 

1.§1 (1) Az Egyesület neve: Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 

(2)1Az Egyesület neve angol nyelven: Hungarian Association of Law Enforcement Professionals 

(3)1Az Egyesület neve német nyelven: Ungarischer Verband der Fachleute für Strafverfolgung 

(4)1Az Egyesület neve francia nyelven: Association des Professionnels Hongrois de Répression 

 

2.§2 Az Egyesület rövidített neve: BÜSZKE , MABÜSZKE 

3.§ Az Egyesület:  a./ jogi személy 

        b./3,4  

4.§ Az Egyesület székhelye: 1048. Budapest, IV.ker. Külső-Szilágyi út 120. III/7.  

5.§5 Az Egyesület országos hatáskörű, működési területe: Magyarország 

 

5/A.§6 (1) Az Egyesület első elnöke: Jakab György. 

(2) Az Egyesület első főtitkára: Hóbor Zsolt. 

(3) Az Egyesület első Elnökségének tagjai: Kováts Tibor, Dr. Reider-Gera Ildikó, Földi Krisztina. 

 

 

Általános szabályok 

 

6.§ (1)7 Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szakmai civil szervezet, mely 

tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) –figyelemmel a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 

24.§-ában foglaltakra– alapján fejti ki, és jelen Alapszabály szerint működik. Az egyesület munkahelyi, 

munkavállalói- érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat nem lát el. 

(2)8 Az Egyesület teljes mértékben pártsemleges, politikai tevékenységet nem folytat, jelöltet 

önkormányzati (megyei, fővárosi, megyei jogú városi, települési, illetve polgármesteri), országgyűlési, 

Európai-uniós képviselői választásokon nem állíthat, nem támogathat. Az Egyesület vagyonából 

politikai pártokat, egyéni politikusokat –választott tisztségük elnyerése érdekében, vagy más okból- 

támogatni nem lehet. 

(3) Az Egyesület politikai pártoktól, vagy politikusoktól egyéni céljának megvalósulását segítő, vagy 

azokat célzó támogatásokat semmiféle formában nem fogadhat.  

(4)9 Az Egyesület a céljai elérése érdekében politikusokkal, politikai pártokkal folytatott tárgyalásai, 

szakmai egyeztetése, lobbi,- és érdekérvényesítő tevékenysége nem politikai tevékenység. 

 

 

 

 

 

 
1 Módosította a számozást, és megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 1.§-a 
2 Módosította a IV/2012. (II.25) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2012.02.27.-től 
3 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 1.§-a Hatályos: 2009.03.04.-től 
4 Hatályon kívül helyezte az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (1)bek. a./ pontja. Hatályos: 2016.10.01.-től 
5 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 2.§-a;a IV/2012. (II.25) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 2012.02.27. 
6 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
7 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 2.§. (1)bek-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
8 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 2.§. (2)bek-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
9 Módosította a IV./2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 8.§-a 
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6/A.§10, 11 

II. Fejezet 

Az Egyesület célja és feladatai, és tevékenysége 

 

7.§12  (1)13,14 Az Egyesület célja: hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi 

szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját, a 

bűnüldözés, a bűnmegelőzés –különös tekintettel a gyermek- és ifjúságvédelemre–, és ezen keresztül a 

közrend hatékonyságának növelése érdekében.   

(2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében szervezi tagjai tevékenységét, valamint 

együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, 

amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és elfogadják célkitűzéseit, továbbá az Európai 

Unió tagországai bűnüldöző szerveivel, az Európai Unió központi bűnüldöző szervezetével 

(EUROPOL), a nemzetközi bűnüldöző szervezettel (INTERPOL), és az Amerikai Egyesült Államok 

központi bűnüldöző szervezetével (FBI). 

(3) Az Egyesület nem folytat elsődlegesen gazdasági,- vállalkozási tevékenységet. Az Egyesület 

kizárólag a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály 

előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt 

hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet; e tevékenysége azonban az Egyesület céljait nem 

veszélyeztetheti.  

(4) Az Egyesület feladatai: 

a./ felméri, és figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek munkáját hátrányosan befolyásoló 

körülményeket, megvizsgálja okait, segítséget, támogatást nyújt a befolyásoló körülmények 

javítása érdekében; 

b./ folyamatosan figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek tevékenységét meghatározó 

jogszabályokat, minél szélesebb szakmai körből begyűjti az ezirányú tapasztalatokat, 

megvizsgálja a jogszabályok módosításának lehetőségeit, kidolgozza, és szakmailag 

alátámasztja módosítási javaslatait, melyet képvisel a megfelelő jogalkotó szervezet előtt; 

c./15 felveszi a kapcsolatot a (2) bekezdésben meghatározott nemzeti és nemzetközi bűnüldöző, 

valamint bűnmegelőzési szervekkel, munkamódszereikről tapasztalatot szerez, és a nagyobb 

eredményesség elérése érdekében megvizsgálja az egyes módszerek átvételének lehetőségeit, 

továbbá vizsgálja a szorosabb együttműködés lehetőségét, kapcsolódási pontjait a bűnüldözés, 

a bűnmegelőzés és a közbiztonság magas szintű, és hatékony működése elérése érdekében; 

d./ lehetőséget biztosít, és fórumot teremt a hazai és a nemzetközi szakmai tapasztalatok és 

eredmények megvitatására; 

e./ a bűnügyi tudományok kutatása terén kutatási témákat határoz meg első sorban a 

kriminalisztika, a kriminológia, a kriminálstatisztika és a viktimológia területén; vizsgálja és 

keresi a nyomozó hatóságok eredményessége mérésének új lehetőségeit, a bűnüldözés 

minőségbiztosításának módozatait, egyes bűncselekmények eredményesebb 

bizonyíthatóságának eszközeit; törekedik az interdiszciplináris együttműködésre; 

f./ céljai elérése, feladatai maradéktalan elvégzése érdekében kapcsolatot alakít ki, és 

együttműködésre törekszik a nyomozó, - és vádhatóságokkal, bíróságokkal, szakmai oktatási 

intézményekkel, és egyéb szervezetekkel; 

g./16 bűnmegelőzési tevékenysége során prioritásokat határoz meg a legelterjedtebb 

bűncselekmények köréből, megelőzésük, és az áldozattá válás elkerülése érdekében 

kampányokat, felvilágosító előadásokat szervez, kiadványokat, tanulmányokat készít, melyeket 

közread; 

h./17 az egyesületi betételekből szociális alapot képez, melyből külön szabályozás alapján, 

indokolt esetben, segély formájában támogatja az Egyesület rászoruló tagjait.  

 
10 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
11 Hatályon kívül helyezte az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (1)bek. b./ pontja. Hatályos: 2016.10.01.-től 
12 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (1)bek.-e 
13 Kiegészítette az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 3.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
14 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 13.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
15 Módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 1.§ (1)bek.-e 
16 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 3.§. (2)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
17 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 3.§ (2)bek.-e , számozását módosította : 10. hivatkozás 
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(5)18,19,20 

(6)21,22 Az Egyesület működésének, valamint szolgáltatásai igénybevételének módját, illetve a 

beszámolói közléseket az Egyesület www.bunuldozok.hu című internetes honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

III. Fejezet 

Az Egyesület tagsága 

8.§ (1) Az Egyesület rendes tagja lehet: 

a./23,24,25 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott nyomozóhatóságok hivatásos, 

rendészeti igazgatási alkalmazott besorolású aktív, vagy nyugállományú tagja; 

b/./27,28,29 jogtudományok, a bűnügyi tudományok vagy a rendészeti tudományok területén a 

közoktatási, vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott tanári, oktatói feladatokat ellátó 

hivatásos, kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott vagy rendészeti igazgatási 

alkalmazott besorolású aktív, vagy nyugállományú tagja; 

c./30,31 az a./ - b./ pontokban foglaltakon kívül az Egyesület céljai megvalósítása érdekében különös 

méltánylást érdemlő esetben az, akit az Elnökség diszkrecionális jogkörében a rendes tagok sorába 

felvesz. 

e./32  
(2)33,34,35 Az a./ - c./ pontokban foglalt jelentkezők a tagfelvételi kérelmükben nyilatkoznak arról, hogy 

egyet értenek az Egyesület céljaival, az Egyesület Alapszabályát elfogadják, továbbá, hogy büntetlen 

előéletűek, és vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek az Egyesület munkájában, és fizetik a tagdíjat, 

valamint rendelkeznek személyes adataik kezeléséről. 

(3)36 A rendes tag felvételéről —írásbeli felvételi kérelme alapján— az Egyesület Elnöksége dönt. Az 

Elnökségnek a tagfelvétel ügyében hozott határozta ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

9.§ (1)37 Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) egyetért az Egyesület 

célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályát, és vagyoni hozzájárulással támogatja az Egyesület 

tevékenységét. 
(2)40,41 A pártoló tag felvétele  a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.  

(3)42,43  

(4)44,45 A pártoló tagok tagdíjfizetési kötelezettségéről, és a tagdíj mértékéről a Közgyűlés dönt. 

 

 

 
18 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 3.§. (3)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
19 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 3.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
20 Hatályon kívül helyezte az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (1)bek. c./ pontja. Hatályos: 2016.10.01.-től 
21 Megállapította az V/2009. (I.24)KGY. sz. határozat 3.§ (4)bek.-e Hatályos: 2009.03.01.-től 
22 Hatályon kívül helyezte az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 3.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
23 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (1)bek.-e 
24 Módosította és átsorszámozta a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 4.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
25 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2019.04.26-tól 
27 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (3)bek.-e 
28 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 4.§.(2)-(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
29 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2019.04.26-tól 
30 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (4)bek.-e 
31 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 4.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
32 Hatályon kívül helyezte a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (5)bek.-e 
33 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (6)bek.-e 
34 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 4.§.(5)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
35 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 15.§ -a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
36 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 4.§ (7)bek.-e 
37 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 5.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
40 Módosította a IV/2005. (XI.22) KGY. sz. határozat 2.§-a, az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 4.§.-a 
41 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 5.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
42 Megállapította, és a számozásukat módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 5.§ (3)bek.-e 
43 Hatályon kívül helyezte a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 5.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
44 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 5.§ (4)bek.-e  
45 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 5.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 

http://www.bunuldozok.hu/
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(5)46 A pártoló tag, —illetve jogi személy esetén képviselője— a zárt ülés eseteit kivéve tanácskozási 

joggal részt vehet a Közgyűlésen, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem 

választható, hatás,- és tevékenységi körrel, felelősséggel járó feladattal nem bízható meg —kivéve a 

megbízási szerződés eseteit—, és szavazati joga nincs. A pártoló tagot nem illeti meg a 10.§ (1) bekezdés 

b./ , f./ ,  g./ , h./ , i./ , j./ pontjában foglaltak gyakorlása. Az (1) bekezdés c./ pontja szerinti támogató 

pártoló tag külön, tételes felvilágosítást kérhet az általa adott támogatás felhasználásáról, melyre az 

Elnökségnek 30 napon belül választ kell adnia. Az e bekezdésben foglaltak kivételével a pártoló tag 

jogai megegyezik a rendes tagok jogaival. 

(6)47 Az (1) bekezdés c./ pontja szerinti támogató pártoló tagot és az Egyesület más támogatóját az 

Elnökség elismerésben részesítheti. 

 

9/A.§48 Az Elnökség a Közgyűlés illetékes állandó bizottsága egyetértése mellett elismerésül oklevéllel 

az „Egyesület tiszteletbeli tagja” címet adományozhatja az arra különösen érdemes személynek; az így 

adományozott cím jogállását tekintve a pártoló tagi státusszal egyezik meg. 

 

9/B.§49 (1) Az Egyesület Örökös Tagja lehet az a személy, aki az Egyesületben huzamos időn át 

kiemelkedően eredményes munkát végzett, és elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyesület sikeres 

működésének biztosításában. 

(2) Az Egyesület Örökös Tagját a Közgyűlés választja meg. E cím posztumusz is adományozható. 

(3) Az Egyesület Örökös Tagja –kivéve a posztumusz adományozott címet– jogállását tekintve a rendes 

tag jogállásával egyezik meg, de tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.  

10 .§ (1) Az Egyesület tagjának jogai: 

a./50  részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,  

b./51,52 részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat, 

indítványokat tehet, előterjesztheti a Közgyűlés által hozott döntések és határozatok módosítására, 

kiegészítésére vonatkozó javaslatait, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével 

kapcsolatban; az Egyesület támogatásával szakmai pályázatokon, külföldi és hazai szakmai 

konferenciákon, tanulmányutakon vehet részt; 

c./53, tudományos kutatásokat végezhet, hazai és külföldi szakmai kiadványokban publikálhat; 

d./ a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

e./54 felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, vagy kérdést tehet fel az Elnökségnek, az 

elnökségi tagoknak, illetve egyéb tisztségviselőknek tevékenységükről, feladatkörükbe tartozó 

döntéseikről, melyre az Elnökség, vagy a kérdezett tisztségviselő a Közgyűlésen szóban, vagy 30 

napon belül írásban köteles választ adni; 

f./55 választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

megbízható, kinevezhető tisztségeire; 

g./ indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; 

h./56 betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba; 

i./ a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli 

elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

j./57 jogosult indokolt esetben, rászorultsága esetén az Egyesület szociális alapjából segélyt kérni. 

 

 

 

 

 
46 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 5.§ (5)bek.-e 
47 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 5.§ (6)bek.-e 
48 Önálló szakaszba sorolta a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 6.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től  
49 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 7.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
50 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 8.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
51 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§ (1)bek-e 
52 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 8.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
53 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 8.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
54 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§ (2)bek-e 
55 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§ (3)bek.-e 
56 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§ (4)bek.-e 
57 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 6.§ (5)bek.-e 
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(2)58,59,60 Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen, vagy –ha közgyűlési határozat 

ettől eltérően nem rendelkezik– helyettes útján gyakorolhatják. Rendes tag helyettesítésre csak rendes 

tagnak adhat megbízást. A jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok 

jogaikat képviselőik révén gyakorolják. 

10/A.§61 Az Egyesület tagjai kötelesek az Egyesület Alapszabályát, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, a Közgyűlés, az Elnökség, és tisztségviselőik határozatait betartani, a rájuk vonatkozó 

rendelkezések szerint a tagdíjat megfizetni, valamint aktívan részt venni az Egyesület munkájában, 

tevékenyen elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, illetve –az elháríthatatlan esetek kivételével– a 

Közgyűlés munkájában részt venni. Kötelesek továbbá nyilvántartott adataik vonatkozásában az 

adatváltozást bejelenteni. 

11.§63 A tagsági viszony megszűnik: 

a./  a tag halálával, illetve jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével, 

b/  a tag kilépésével, 

c/  a tag kizárásával, 

d./64 a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 

e./ az örökös, vagy tiszteletbeli tagság megvonásával, 

f./ az Egyesület megszűnésével. 

 

12.§ (1)65,66 A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban kell bejelenteni. A tagsági jogviszony 

kilépéssel megszűnik az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatban foglalt dátum napjával, ennek 

hiányában a kézhezvételt igazoló érkeztetés napjával. Az Elnökség a következő Közgyűlésen 

tájékoztatja a jelenlévőket az egyesületi tagságról lemondott tag személyéről.  

(2)67 Az Elnökség tagja kilépési szándékát az Egyesület elnökének útján a Közgyűlésnek írásban jelenti 

be.   

(3)68 Az Egyesület rendes tagja az Elnökséghez írt nyilatkozatával kérheti tagsági jogviszonya 

átminősítését pártoló taggá. Az átminősítés a következő Közgyűlés megnyitásakor lép hatályba. 

13.§ (1)69 Az Elnökség első fokon eljárva kizárja az Egyesület tagjai közül: 

a./ azt, aki az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi, vagy az Egyesületnek kárt okoz; 

b./70 azt, akit szolgálati helyén lefolytatott etikai, vagy fegyelmi eljárás során hivatásos szolgálatra 

alkalmatlanná válása miatt, vagy súlyos fegyelmi vétsége következtében a hivatásos szolgálatból 

elbocsátottak, vagy köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyát megszüntették; 

c./ azt, akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen felfüggesztett, vagy végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetésre ítélt; 

d./71 azt, aki büntetlen előéletére hamis nyilatkozatot tesz, vagy az erre vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, illetve azt, aki a felvételi eljárás során magáról valótlan adatokat 

közöl. 

(2)72 Az Elnökség tagjainak kizárásáról a Közgyűlés dönt. A kizárt tag három éven belül nem létesíthet 

tagsági viszonyt az Egyesülettel. 

 

 

 

 
58 Módosította a II/2006. (III.29.) KGY. sz. határozat 2.§-a 
59 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 8.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
60 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 14.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
61 Önálló szakaszba sorolta, és módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 9.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
63 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 10.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
64 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
65 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 7.§ (1)bek.-e 
66 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
67 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 11.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
68 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 7.§ (2)bek.-e 
69 Módosította, és átsorszámozta a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 12.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
70 Módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 3.§-a 
71 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat  5.§-a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
72 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 12.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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(3)73 A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága 

időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kizárási eljárásban biztosítani kell a 

védekezés lehetőségét, valamint őt személyesen is meg kell hallgatni. A kizárás alatt lévő tagot 

jogorvoslati lehetőség [14.§ (1)-(2) bek.] illeti meg. 

(4)74 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

(5)75 Az örökös, vagy tiszteletbeli tagság megvonása esetében e bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

13/A.76,77 (1) Az Elnökség a tagsági jogviszonyát felmondhatja annak, aki: 

a./ hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, és a hatodik hónap letelte utáni írásbeli 

felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül sem fizeti ki az elmaradt tagdíját. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tagsági jogviszony 

felmondását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette 

meg a tagdíjat, és ezt hivatalos felszólításra sem pótolja; 

b./ a jelen Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek nem felel meg. 

(2) Az Elnökség a feltételek fennállása esetén a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban 

mondja fel. A tagdíjfizetési felszólítás a tagsági jogviszony felmondásának a tényét is tartalmazza. 

(3) A tagdíjfizetés elmaradása miatt történt felmondás esetén a tag egy év elteltével csak akkor létesíthet 

új tagsági jogviszonyt az egyesülettel, ha teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. 

 

13/B.78 § (1) Az Egyesület tagja tagsági jogviszonyát szünetelteti: 

a./ tartós betegség, vagy külföldön tartózkodás esetén, 

b./ ha egyéb magánjellegű ok miatt ideiglenesen nem tudja egyesületi feladatait ellátni. 

(2) A tagsági jogviszony szüneteltetését a tag írásbeli kérelmére a főtitkár határozatában állapítja meg. 

A tagsági jogviszony szüneteltetése a tag által kért időpontig tart. 

(3) A kérelméhez indokolást azonban egyik esetben sem köteles fűzni. 

(4) Az Egyesület tagja tagsági jogviszonya szüneteltetése ideje alatt: 

a./ az Alapszabályban, a Közgyűlés, vagy az Elnökség határozatában biztosított jogköreit, 

jogosítványait nem gyakorolhatja, kötelezettségei alól mentesül, 

b./ mentesül a tagsági díj megfizetésének kötelezettsége alól, 

c./ a tagsági igazolványát köteles leadni a jogviszonyának szüneteltetésének idejére, 

d./ tájékoztatást kaphat az Egyesület tevékenységéről. 

(5) A tagsági jogviszony szüneteltetésének végét a főtitkár határozatban állítatja meg, és ezzel egy 

időben visszajuttatja tagsági igazolványát. Amennyiben a tagsági jogviszony szüneteltetése a naptári év 

három negyedévét meghaladja, arra az évre tagsági díjat időarányosan sem kell fizetnie.  

  

Jogorvoslat 

 

14.§ (1)79 A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, a kézhezvételt követő 15 napon belül az 

Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet.  

(2) Ha a Közgyűlés a kizárásról szóló határozatot helyben hagyja, a kizárt tag a Közgyűlés határozatát 

a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 

(3)80 Az Egyesület tagja az Elnökség jogsértő határozatával szemben a kézhezvételt követő 15 napon 

belül az Egyesület Közgyűléséhez panasszal élhet.  

(4)81 Az (1) bekezdés és a (3) bekezdés szerint benyújtott előterjesztés elbírálása miatt az Elnökség a 

Közgyűlést a beérkezéstől számított 90 napon belül összehívja. 

 
73 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§ (4)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
74 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 12.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
75 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 12.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
76 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 13.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
77 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 4.§ (3)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
78 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 14.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
79 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
80 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
81 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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(5)82,83 Az Egyesület tagja az Egyesület bármely szervének jogszabálysértő, vagy Alapszabályba ütköző 

határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 

(6)84 A tag az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.  

 

Tagdíjfizetés, és a tagság igazolása 

 

15.§ (1)85,86 A tagdíj pontos értékét az Elnökség javaslatára a soros Közgyűlés évente állapítja meg. A 

tagdíjat az adott tárgyév június 30. napjáig kell az Egyesület számlájára utalni, vagy készpénzben 

befizetni. A tagdíjfizetés idejéről az Elnökség ettől eltérően is dönthet.  

(2)87,88  

(3)89 Az egyesületi tagokat tagsági igazolvány illeti meg. Az igazolvány szövegezésében és 

kivitelezésében különbséget kell tenni a rendes és a pártoló tag, valamint az alapító tagok, és az Elnökség 

tagjai igazolványa között. A tagsági igazolványok mellé öntapadós matrica, vagy jelvény is kiadható. A 

tagsági igazolványok formájáról, külleméről, adattartalmáról, a kibocsátás idejéről, az átadás és a 

nyilvántartás kérdéseiről az Elnökség jogosult dönteni. 

 

 

IV. Fejezet 

Az Egyesület szervezete 

16.§90 Az Egyesület fő szervei: 

a./ Közgyűlés, 

b./ Elnökség. 

A Közgyűlés 

17.§ (1)91,92,93,94 A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó, önkormányzati szerve, amelyet a tagok 

–a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok esetén képviselőik– 

összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület teljes nevét és székhelyét, az ülés idejének és 

helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni 

legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt, visszaigazolható elektronikus (e–mail) formában. 

A meghívót az Egyesület honlapjának tagi felületén is közzé kell tenni. A közgyűlési meghívóban 

közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban 

megtartott Közgyűlés nem határozatképes. 

(2)95 A Közgyűlésre szóló meghívó elküldésétől számított 5 napon belül az Egyesület tagjai és szervei 

az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 

Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

 

 

 
82 Pontosította az V/2009. (I.24.) KGY. sz.. határozat 6.§.-a 
83 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
84 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 15.§.(5)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
85 Módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 1.§ (2)bek.-e 
86 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 5.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
87 Módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 4.§ (1)bek.-e 
88 Hatályon kívül helyezte a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 16.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
89 Módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 4.§ (2)bek.-e  
90 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 10.§ (1)bek.-e 
91 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 10.§ (2)bek.-e 
92 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 17.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
93 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 6.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
94 Módosította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
95 Megállapította, és átsorszámozta a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 17.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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(3)96 A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok 

körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, erre a tagok figyelmét az eredeti 

meghívóban fel kell hívni; azonban a meghívóban előre közölt napirendi pontokon kívül más, új 

napirendi pontban érdemi döntést nem hozhat..  

(4) A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 

(5)97 A Rendkívüli Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 

megjelölésével, ebben az esetben az Elnökség harminc napon belül köteles összehívni a Rendkívüli 

Közgyűlést. 

18.§98 (1) A Rendkívüli Közgyűlést össze kell hívni: 

a./  ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

b./  ha az Elnökség Rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

c./  ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli, 

d./ ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

e./ ha az Egyesület előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

f./ ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

(2) Ha a Rendkívüli Közgyűlés összehívására az (1) bekezdés d./, e./ vagy f./ alpontok alapján kerül sor, 

a Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 

intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

19.§ (1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagságának 50%-a plusz egy fő 

jelen van. 

(2) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés [17.§ (2) bek.] változatlan napirend mellett 

határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül abban az esetben, ha a tagság figyelmét erre az 

eredeti meghívóban már előre felhívták. 

(3)99 A Közgyűlésen személyesen megjelentnek kell tekinteni azt, aki elektronikus úton jelentkezett be 

a Közgyűlés munkájába, és személyazonossága, jelenléte elektronikus úton egyértelműen igazolható, és 

dokumentálható. Az elektronikus bejelentkezés a rendelkezésre álló technikai eszköz igénybevételével 

történhet, e lehetőséget a közgyűlési meghívóban közölni kell.  

(4)100 A nem szabályszerűen összehívott, vagy megtartott Közgyűlésen elfogadott határozatok 

érvényessége tekintetében az új Ptk. 3:74.§ (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

20.§ (1)101,102 A Közgyűlés üléseit az elnök vagy a főtitkár vezeti (továbbiakban: levezető elnök). Az 

elnök a Közgyűlés levezetésével az Elnökség tagjai közül mást is megbízhat. 

(2)103 A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök (távollétében a levezető elnök), a főtitkár, 

és két megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvet hitelesítő tagokat –melyek közül az egyik a 

jegyzőkönyv vezetője– a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg. A jegyzőkönyv 

tartalmazza a Közgyűlésen elhangzottakat, a Közgyűlés sorszámozott határozatait, a szavazás módját, a 

szavazati arányt.   

(3)104 A Közgyűlés ülésén a leadott szavazatok megszámlálásáért a levezető elnök felelős. Ügyrendi 

javaslatra a nyílt szavazásokon leadott szavazatok megszámlálására a Közgyűlés háromtagú 

szavazatszámláló bizottságot választhat. Titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság 

megválasztása kötelező. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja a levezető elnök, valamint az a 

személy, aki a szavazás eredményében személyesen érintett. 

 

 

 

 
96 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 17.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
97 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 17.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
98 Módosította és kiegészítette a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 18.§.(1)-(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
99 Megállapította a IX/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 2.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
100 Megállapította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
101 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 10.§ (3)bek.-e 
102 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 19.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
103 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 19.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
104 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 19.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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21.§ (1)105 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./106,107 az Egyesület megalakulásának, megszüntetésének, más civil szervezettel történő 

egyesülésének a kimondása; 

b./  az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása; 

c./108,109  az Elnökség (elnök, főtitkár, elnökségi tag) megválasztása, díjazásuk megállapítása, és 

súlyos kötelességmulasztás, vagy hatásköre túllépése, továbbá a tisztsége méltatlanná válása esetén 

visszahívása; 

d./110  tagdíj mértékének megállapítása; 

e./111,112  az Elnökség éves beszámolójának, az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló gazdasági 

beszámolónak, valamint —szükség esetén— a közhasznúsági jelentés, és a befektetési szabályzat 

elfogadása; 

ea./113 az Egyesület éves munka- és költségvetési tervének elfogadása; 

f./114 az Egyesületen belül földrajzi, szakmai alapon történő tagszervezetek, bizottságok alakítása, 

egyéb testületek, szervezeti elemek létrehozása; 

g./ a Szervezeti és Működési Szabályzat –mely nem lehet ellentétes az Alapszabállyal– elfogadása, 

módosítása; 

h./115 az Elnökség határozatai ellen bejelentett jogorvoslatok elbírálása; 

i./116,117 a 7.§ (2) bekezdése alapján az Elnökség által kötött együttműködési megállapodások és 

szerződések megerősítése a nem szakmai [7.§ (1)], vagy ehhez szorosan nem kapcsolódó  nonprofit 

és gazdálkodó szervezetek, más civil szervezetek, szövetségek esetében; 

j./118 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület az egyesület tagjával, 

tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] köt; 

k./99 az Egyesület tagjai és korábbi tagjai, a tisztségviselők vagy az Egyesület más szerveinek tagjai 

elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

l./99 az Egyesület feloszlásának kimondása esetén a visszamaradó vagyonával való rendelkezés joga, 

a végelszámoló kijelölése; 

m./ döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály és az Alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal, vagy a Közgyűlés saját hatáskörébe von.  

(2)119,120 Az (1) bekezdés f./ pontjában írt tagszervezetek, bizottságok –kivéve a Közgyűlés állandó, vagy 

eseti bizottságát, illetve az egyéb testületeket, szervezeti elemeket– megalakításáról átruházott 

hatáskörében az Elnökség is dönthet, ez esetben a megalakulást a következő Közgyűlés tudomásul veszi. 

(3)121 Az (1) bekezdés i./ és j./ pontjában meghatározott döntési jogát a Közgyűlés az Általános és 

Ügyrendi Bizottságára átruházhatja. 

(4)122,123 Az (1) bekezdés b./ és g./ pontjában foglaltak esetén az Alapszabály, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítására irányuló indítványt a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja és hozhat 

érdemi határozatot, ha a módosító indítványt írásban, érdemi indokolással nyújtották be, és azt 

előzetesen a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága véleményezte. 

 
105 Számozást módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 11.§ (1)bek.-e 
106 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
107 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 11.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
108 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
109 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 2.§.-a Hatályos: 2019.12.01.-től 
110 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 11.§ (2)bek.-e 
111 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 7.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
112 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
113 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
114 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 15.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
115 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 7.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
116 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 11.§ (3)bek.-e 
117 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(5)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
118 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(6)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
119 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 11.§ (4)bek.-e 
120 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 15.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
121 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(7)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
122 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 11.§ (5)bek.-e 
123 Módosította, és átsorszámozta a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 20.§.(8)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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22.§ (1)124,125 A Közgyűlés határozatait –az Alapszabály, vagy közgyűlési határozat eltérő 

rendelkezését kivéve– egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. 

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. 

(2)126,127,128  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően: 

a./129 az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesülésének és 

szétválásának kimondásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges, 
b./ az Egyesület céljának módosításához, és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

(3)130 A szavazásra jogosult jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

a./ a tag kizárásával kapcsolatos határozatához; 

b./ a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához; 

c./131 az Alapszabályban és a Közgyűlés határozatában megjelölt egyéb esetben. 

(4)132 A Közgyűlés határozatait az Elnökség az érintettekkel írásban közli, illetve –ha az a tagságnál 

szélesebb kört érint– nyilvánosságra hozza.  

(5)133 A Közgyűlés az Alapszabály 2 – 5 §-ait, a 29.§ (2) bekezdését –amennyiben csak címváltozás 

történik–, illetve hivatkozott jogszabályok elnevezésének, valamint tisztségek megnevezésének 

pontosítását szolgáló módosítását egyszerű többséget igénylő döntéssel változtathatja meg. 

(6)134,135 A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az,  

a./ akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] a határozat 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére bármilyen másfajta 

előnyben részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetve aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 

[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d./ akinek olyan hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] érdekelt a döntésben, aki a jogi 

személynek nem tagja vagy alapítója; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(7)112 Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

23.§ (1)136,137 A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A választást –ha közgyűlési 

határozat másképp nem rendelkezik– jelölési időszak előzi meg. A választás akkor eredményes, ha a 

jelölt a leadott érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Megválasztottnak azt a jelöltet kell 

tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte, és megbízatását írásban vállalta, 

valamint nem áll összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt. 

 

 

 

 
124 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 21.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
125 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 7.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
126 Módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 2.§ (1)bek.-e 
127 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 21.§.(2)-(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
128 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 7.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
129 Módosította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 3.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
130 Módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 2.§ (2)bek.-e 
131 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 8.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-tól 
132 Számozását módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 2.§ (2)bek.-e 
133 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 8.§ (2)bek-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
134 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 8.§ (3)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
135 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 21.§.(4)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
136 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 9.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.02.02.-től 
137 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 18.§ -a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
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(2)138 Amennyiben a jelöltek közül senki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban 

az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. 

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

(3) Visszalépés, jelöltségről való lemondás, vagy egy jelölt esetén a (2) bekezdésben írt esetben a 

Közgyűlés dönt a szavazás megismétléséről, vagy elhalasztásáról.  

24.§ (1)139,140 A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon kívül a tanácskozási joggal 

rendelkezők, valamint a 25.§-ban meghatározottak vehetnek részt. A Közgyűlés üléseit az Egyesület 

székhelyén, vagy más egyéb helyszínen tartja. 

(2)141,142 Az Elnökségnek, vagy a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 1/3-ának indítványára a Közgyűlés 

egyszerű többséget igénylő nyílt szavazással zárt ülést rendelhet el a személyes adatok és személyiségi 

jogok, valamint a minősített adatok védelme érdekében. A zárt ülésen csak a szavazásra jogosult tagok, 

és az Elnökség által felkért szakértő vehet részt. Nem rendelhető el zárt ülés a közpénzek 

felhasználásáról, illetve a közhasznú tevékenységgel szorosan összefüggő kérdésekről szóló döntés 

meghozatala esetén. 

25.§143,144 Az Elnökség a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, tudományos, civil, és 

gazdasági szervezetek képviselőit és magánszemélyek, valamint a 7.§ (2) bekezdésben részletezett 

együttműködő szervezetek képviselőit. A tanácskozási joggal meghívottak a Közgyűlésen 

felszólalhatnak. 

 

A Közgyűlés szervei145 

 

25/A.§146 (1) A Közgyűlés állandó feladatai végrehajtására, ellenőrző, felülvizsgálati, fegyelmi 

jogkörének ellátására, illetve kiemelt, vagy ideiglenes ügyek intézésére állandó, és eseti bizottságot 

alakíthat saját szavazásra jogosult tagjai köréből. Az eseti bizottság tagja lehet egyesületen kívüli 

személy is, de a külsős tagok száma nem haladhatja meg az eseti bizottság létszámának egynegyedét. 

(2) Bizottságokat az Elnökség, vagy a szavazásra jogosult tagok egynegyedének írásbeli javaslatára a 

Közgyűlés egyszerű többséget igénylő nyílt szavazással hozhat létre; állandó bizottságot határozatlan 

időre, eseti bizottságot meghatározott időtartamra. Az eseti bizottság mandátumát a Közgyűlés egy 

esetben meghosszabbíthatja.  

(3)147 A Közgyűlés bizottsága három főnél kevesebb nem lehet. A bizottság elnökből, tagokból és 

póttagokból áll. Ha a bizottság létszáma, vagy feladatelosztása megkívánja, alelnök is választható. 

(4)148 A Közgyűlés egy szavazással dönt a bizottság létrehozásáról, elnevezéséről, feladat,- és 

jogköréről, elnökéről, (alelnökéről) és tagjairól, eseti bizottság esetében a mandátuma idejéről. Kötelező 

megalakítani az ügyrenddel, és általános kérdésekkel foglalkozó állandó bizottságot, amely az 

Alapszabály, vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján a Közgyűlés egyes jogköreit gyakorolhatja. 

(5) A bizottság elnökének (alelnökének), tagjának megbízatása megszűnik: 

 a./ a megbízatásáról való lemondással, 

 b./ a megbízatásának megszüntetésével, 

 c./ a bizottság megbízatásának megszűnésével, 

 d./ rendes tagsági jogviszonya megszűnésével, 

 e./ az egyesületi tagsága megszűnésével. 

(6) A Közgyűlés a bizottság létrehozását követően a bizottságba az Elnökség javaslatára új elnököt 

(alelnököt), illetve az Elnökség, vagy a bizottság elnökének javaslatára új tagot választhat a régi tag 

bizottsági megbízatása megszüntetése mellett. 

(7) A felülvizsgálati, és fegyelmi jogkört gyakorló bizottságba elnökségi tag nem választható.  

(8) Az e szakasz alapján létrehozott bizottságok tevékenységükkel kizárólag a Közgyűlésnek felelősek. 

 
138 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 9.§ (2)bek.-e. 
139 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 22.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
140 Módosította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 4.§.-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
141 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 10.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2009.03.01.-től 
142 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
143 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 11.§ -a. Hatályos: 2009.02.02.-től 
144 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 23.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
145 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 12.§-a 
146 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 24.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
147 Módosította a IX/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 3.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
148 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 24.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
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Az Elnökség 

 
26.§ (1)149,150,151 Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban 

irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Az Elnökséget az elnök, vagy 

a főtitkár írásban hívja össze. Szabályszerű az összehívás, ha a tagok legalább öt nappal az ülés 

időpontját megelőzően visszaigazolható elektronikus (e-mail) formában írásban meghívót, és az ülés 

tervezett tárgysorozatáról leírást kapnak. 
(2)152,153 Rendkívüli helyzetben, vagy indokolt esetben az Elnökség ülése rövid úton (elektronikus úton, 

vagy szóban), akár egy napon belül is összehívható az ülés helyének, idejének, és napirendjének 

közlésével. A rövid úton összehívott Elnökségi ülés tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az 

Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, az erre vonatkozó szabályok szerint. Az ülés tartása 

nélkül hozott határozatot írásba kell foglalni. 

(3) Az elnök köteles az Elnökség ülését 15 napon belül összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag 

megindokolt írásos kérelmében kéri.   

(4)154,155,156,157 Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon a tagjain kívül csak a hivatalosan meghívottak 

vehetnek részt. A zárt ülés elrendelésének a személyes adatok és személyiségi jogok, valamint a 

minősített adatok védelme érdekében van helye, melyről az Elnökség egyszerű többséget igénylő 

szavazással határoz. A zárt ülésen csak az Elnökség tagjai, valamint a Közgyűlés illetékes állandó 

bizottsága elnöke, illetve a felkért szakértő, és a kijelölt rendes tag vehet részt. Nem rendelhető el zárt 

ülés a közpénzek felhasználásáról, illetve a közhasznú tevékenységgel szorosan összefüggő kérdésekről 

szóló döntés meghozatala esetén. 

 

27.§ (1)158 Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták, beosztásra, rendfokozatra való tekintet nélkül, továbbá, 

aki rendes tagja az Egyesületnek, és a Közgyűlés megválasztotta. Az Elnökség tagja ügyvezetési 

feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(2)159,160 A háromtagú Elnökséget – mely az elnökből, a főtitkárból és egy elnökségi tagból áll – 

Közgyűlés választja meg az Egyesület rendes tagjai sorából öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjának 

megbízatása annak lejárata előtt is visszavonható. 

(3)161,162 Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 

a./ a megbízatási ideje lejártával, 

b./ az egyesületi tagsága megszűnésével, vagy ha rendes tagsági jogviszonyát pártoló tagságra 

változtatják (mint a kikötött feltétel bekövetkezése), 

 c./ a Közgyűlés általi visszahívással, 

 d./ lemondásával,  

 e./ halálával,  

f./ cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 

g./ személyével szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

 

 

 
149 Módosította az V/2006. (I.24) KGY. sz. határozat 13.§-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
150 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 25.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
151 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 8.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
152 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 25.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
153 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 16.§ -a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
154 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 13.§-a ; az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 13.§ (2)bek. 
155 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 25.§.(3)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től  
156 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (4)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
157 Módosította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 5.§.-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
158 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 26.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
159 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 14.§ (1)bek.-e 
160 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019.12.01.-től 
161 Megállapította a (3)bek-t, és a számozást módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 14.§ (2)bek.-e 
162 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 8.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
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(4)163,164,165,166,167 Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van, melyek közül az 

egyik az Egyesület képviselője. Személyes megjelenésnek kell tekinteni, ha az elnökségi tag 

elektronikus úton jelentkezett be, és személyazonossága, jelenléte elektronikus úton egyértelműen 

igazolható, és dokumentálható. Két elnökségi tag jelenléte esetén csak egyhangúlag hozható határozat.  

(5) Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. 

(6)168,169 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 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. Az Elnökség határozatait az érintettekkel írásban közli, illetve –ha 

az szélesebb kört érint– nyilvánosságra hozza. 

(7) Az Elnökség határozatát a három tag egybehangzó szavazatával hozza 170: 

a./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadásánál, 

b./ a 7.§ (3) bekezdésben foglaltak gyakorlásánál,  

c./ a 22.§ (2) bekezdés b./ pontja Közgyűlés elé terjesztésénél, 

d./ az Elnökség ügyrendje elfogadásánál, módosításánál, 

e./ az Elnökség lemondásánál.  

(8) Az Elnökség üléseire –annak tárgykörére figyelemmel– esetenként további tagok, vagy szakértők 

hívhatók meg. 

(9)171 Közgyűlés, vagy Elnökség határozata elrendelheti azt, hogy az elnökségi ülésre meghívott 

tisztségviselők egyes kérdések eldöntése során szavazati jogot kapjanak. Ez esetben a szavazati arány 

megállapításánál –ha az erről az elrendelő határozat másképp nem rendelkezik– az Elnökség ülésén 

megjelentek számát kell alapul venni. 

(10)172,173,174 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az,  

a./ akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] a határozat kötelezettség 

vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére bármilyen másfajta előnyben részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetve aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 

8:1. § (1) bekezdés 1. pont] a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d./ akinek olyan hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] érdekelt a döntésben, aki a jogi 

személynek nem tagja vagy alapítója; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(11) Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

28. § Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a./ tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 

b./ a Közgyűlés összehívása, összehívásával és működésével kapcsolatos előkészítő, és a Közgyűlés 

munkáját elősegítő szervező tevékenység; döntés a nem kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozó 

ügyekben; 

c./ javaslatok, előterjesztések készítése a Közgyűlés részére; 

 

 

 

 

 
163 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. határozat 14.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
164 Módosította a IX/2012. (IX.28) KGY. határozat 4.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
165 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 8.§ (3)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
166 Módosította a IV/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat. Hatályos: 2017.06.01.-től 
167 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019.12.01.-től 
168 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. határozat 14.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
169 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 8.§ (4)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
170 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019.12.01.-től 
171 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 14.§ (3)bek.-e 
172 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. határozat 14.§ (3)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
173 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 27.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
174 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 8.§ (5)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
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d./175,176,177 az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenység, az 

éves munkaterv, az éves költségvetési terv, valamint –szükség esetén– az éves közhasznúsági 

jelentés, és a befektetési szabályzat összeállítása, és előterjesztése; 

e./ az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése és előterjesztése; 

f./ az elnök éves beszámolójának elfogadása; 

g./ személyzeti munka irányítása; 

h./ tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 

i./ az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos első fokú eljárás; 

j./ az Elnökség ügyrendjének elkészítése és elfogadása; 

k./ a 7.§ (2)bekezdésében meghatározott szervekkel, szervezetekkel az együttműködési 

megállapodások, szerződések megkötése, előterjesztése; 

l./ adminisztrációs és irányítási feladatok ellátására neki felelős szervezeti egység létrehozása, 

feladata és hatásköre megállapítása; 

m./178 az Egyesület nevében adományozható díjakat, elismeréseket alapíthat, és meghatározhatja az 

adományozások rendjét; 

n./179 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket 

az Elnökség hatáskörébe von, vagy a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

 

V. Fejezet 

Az Egyesület tisztségviselői 

29.§ (1)180 Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

   a./ az elnök, 

   b./ a főtitkár, 

   c./181 és az elnökségi tag. 

(2)182 Az Egyesület képviselője a főtitkár: Hóbor Zsolt (..)183 

(3) 184 

(4)185 Az Egyesület általános ügyvezetője a főtitkár. 

30.§  Az Egyesület tisztségviselői tevékenységükkel a Közgyűlésnek felelősek. 

 

Az elnök 

31.§ Az elnök feladata és hatásköre: 

a./ az Egyesület tevékenységének irányítása; 

b./ az Elnökség összehívása, a Közgyűlés és Elnökség határozatainak jegyzése; 

c./ döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben; 

d./ a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása 

és ellenőrzése; 

e./187 kapcsolatot tart más civil, és szakmai szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, 

f./188 részt vesz a külföldi társzervekkel való kapcsolattartásban, 

g./ az Elnökség munkájának irányítása; 

h./ a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek vezetése; 

i./ jegyzi az Egyesületet, szerződéseket, megállapodásokat köt a nevében; 

j./ intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

 
175 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. határozat 15.§-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
176 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 28.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
177 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 2.§ (3)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
178 Megállapította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 5.§-a 
179 Számozását módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 5.§-a 
180 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 9.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
181 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 4.§-a. Hatályos: 2019.12.01.-től 
182 A lakcímet módosította: V/2010. (III.26) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályos: 2010.03.26.-tól 
183 A lakcímet módosította: IX/2019. (XI.29) KGY. sz. Hatályos: 2019.11.29.-tól 
184 Hatályon kívül helyezte a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 4.§-a. Hatályát veszti: 2019.12.01.-től 
185 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 14.§ (4)bek.-e 
187 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 5.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019.04.26.-től 
188 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 5.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019.04.26.-től 
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k./ irányítja és felügyeli az Egyesület gazdálkodását; 

l./ utalványozási jogot gyakorol; 

m./189 munkáltatói jogokat gyakorol, megbízásokat, meghatalmazásokat ad ki; 

n./ iratok minősítését végzi; 

o./190,191 az Alapszabályban, vagy közgyűlési határozatban nem nevesített külön tisztséget alapíthat 

annak jogkörének megállapításával egyes feladatok ellátására, melyre a rendes tagok sorából bárkit 

megbízhat, vagy kinevezhet; 

p./192 minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály, a Közgyűlés, vagy az Elnökség az elnök 

hatáskörébe utal. 

 

A főtitkár 

 

32.§ A főtitkár feladata és hatásköre: 

a./ az Egyesület adminisztrációs tevékenységének vezetése; 

b./ a Közgyűlés és az Elnökség összehívásának előkészítése, a Közgyűlés határozatainak jegyzése; 

c./ döntés-előkészítés, és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 

d./ a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása 

és ellenőrzése; 

e./ az Egyesület és az Elnökség képviselete; 

f./193 kapcsolatot tart más civil, kül- és belföldi szakmai szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, 

kiépíti, fejleszti és ápolja az Egyesült külkapcsolatait; 

g./ az ügyintézői apparátus vezetése; 

h./ képviseli és jegyzi az Egyesületet, szerződéseket, megállapodásokat köt a nevében; 

i./ intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

j./ utalványozási jogot gyakorol; 

k./ iratok minősítését végzi; 

l./ kezeli a Határozatok Tárát, a Közgyűlés és az Elnökség ülésének jegyzőkönyveit, a 

tagnyilvántartást; 

m./194 az elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti; 

n./ minden olyan feladat ellátása, amelyet a Közgyűlés, vagy az Elnökség a főtitkár hatáskörébe utal. 

 

Az elnökségi tag 

 

32/A.§195 Az elnökségi tag feladatkörét az Elnökség állapítja meg. Feladat,- és hatáskörébe tartozik 

minden olyan feladat ellátása, melyet az Elnökség, vagy az elnök a hatáskörébe utal.  

 

 
A választás közös szabályai 

 

33.§ (1)196 Az Egyesület Elnöksége tagjait a Közgyűlés öt éves időszakra titkos szavazással választja 

meg, mely megbízatás bármennyi időszakra megújítható.  Az Elnökség mandátuma a megválasztásától 

számított ötödik évben tartott tisztújító Közgyűlés megnyitásakor jár le. 

(2) Az Egyesület megalakulásakor, a mandátum lejártakor, vagy a teljes Elnökség lemondása esetén a 

választás közös jelölőlistán történik. A jelölőlistára mindazok neve felkerül, akit a Közgyűlésen, vagy 

az azt megelőző jelölési időszak során az Egyesület szavazásra jogosult tagjainak 10 %-a tisztségre, 

vagy tagnak javasol. A jelölőlistára felkerültek eleget tesznek az Ectv. 39.§ (2) bekezdésében 

meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek. 

 

 
189 Módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 5.§ (1)bek-e 
190 Megállapította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 5.§ (2)bek-e 
191 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019.04.26.-től 
192 Számozását módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 5.§ (2)bek-e 
193 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 6.§-a. Hatályos: 2019.04.26.-től 
194 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 30.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
195 Megállapította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 31.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
196 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 16.§ (1)-(4)bek.-ei. Hatályos: 2009.02.02.-től 
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(3)197 Az Egyesület tisztségviselőjének lemondása esetén, vagy tagsága megszűnésekor a tisztség 

ideiglenes betöltése és az ügymenet folyamatossága érdekében az Elnökség megbízása alapján annak 

egy tagja megbízottként ellátja a lemondott tisztségviselő feladatkörét. E tisztségviselő feladat,- és 

hatáskörét az Elnökség állapítja meg, feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig látja el. Az Elnökség 

új tagját a Közgyűlés a 23.§ szerinti eljárással választja. Az e szakasz alapján időközben megválasztott 

tisztségviselő mandátuma a megválasztott Elnökség mandátumával egyidőben jár le. 

(4) A teljes Elnökség a mandátuma lejárta előtti lemondása esetén a lemondást elhatározó elnökségi 

ülést követő 1 hónapon belül rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni, melynek megnyitásakor a 

bejelentett lemondás érvényessé válik. A lemondott Elnökség a Közgyűlés megnyitásáig ügyvezető 

Elnökségként a napi ügyeket elláthatja, de munkaügyi és szolgáltatási szerződéseket, illetve pénzügyi 

vagy más teljesítési kötelezettséggel együtt járó szerződéseket, megállapodásokat nem köthet. Ha az 

Elnökség a Közgyűlés ülésezésének ideje alatt mond le, a lemondás bejelentését követően a 

Közgyűlésnek azon az ülésen új Elnökséget kell választania a 23.§ —figyelemmel a 33.§ (2) 

bekezdésében foglaltakra— szerinti eljárásban. 

(5) Amennyiben a Közgyűlés a 21.§ c./ pont második fordulata alapján megvonja a bizalmat és 

visszahívja az Elnökséget, vagy annak valamely tagját, a Közgyűlésnek a visszahívásról szóló 

határozata kimondása után a 23.§ szerinti eljárást követve új Elnökséget, vagy tagot kell választania.  

 

34.§ (1)198  

(2)199 A 21.§ f./ pontja és a 28.§ l./ pontja alapján megalapított szervezeti egységek vezetői, valamint a 

31.§ o./ pontja alapján kinevezettek az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesznek. 

 (3) A 28.§ l./ pontja alapján létre hozott szervezeti egység felállításáról, vezetője kinevezéséről, feladat 

és hatásköréről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz.  

 

35.§ (1) A választási eljárások vonatkozásában a 23.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak esetén a 

Közgyűlés az Egyesület rendes tagjának ügyrendi javaslatára, nyílt többségi szavazással az 

Alapszabálytól való eltérésről dönthet, és egyszerűsített nyílt szavazást alkalmazhat. 

(2)200,201 A Közgyűlés az ülésvezetéssel, az ülés menetével, technikai kérdésekkel kapcsolatban, vagy 

személyes érintettség esetén, illetve az elfogadott napirenden szereplő üggyel kapcsolatosan az 

Egyesület rendes tagja ügyrendi javaslatára –ha közgyűlési határozat másként nem rendelkezik– 

egyszerű többségű, nyílt szavazással eltérhet az Alapszabály, és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezéseitől.  

(3)202 Az Elnökség ülésén az Elnökség tagjai, és a tanácskozási joggal meghívottak a (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint tehetnek ügyrendi javaslatot, melyről az Elnökség egyszerű többségű, nyílt 

szavazással határoz.  

(4)203 A Közgyűlés és az Elnökség ügyrendi kérdésekben vita nélkül határoz. 

 

 

Összeférhetetlenség 

 

36.§ (1)204,205 Az Egyesület Elnökségének tagja összeférhetetlenség miatt nem lehet: 

a./ vezető állami köztisztviselő; 

b./ országgyűlési képviselő; 

c./ politikai párt vezetője, vezetőségének tagja, tisztségviselője, képviselője; 

d./  megyei (regionális) önkormányzati közgyűlés elnöke, alelnöke, jegyzője; 

e./ település polgármestere, alpolgármestere, jegyzője; 

f./ az, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták; 

 
197 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 19.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
198 Hatályon kívül helyezte a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 32.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
199 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 17.§.-a Hatályos: 2009.02.02.-től 
200 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 15.§ (1)bek.-e 
201 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 33.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
202 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 15.§ (2)bek.-e 
203 Megállapította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 15.§ (3)bek.-e 
204 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 34.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
205 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 10.§-a. Hatályos: 2016.10.01.-től 

 



 

  

17 

 

g./ jogi személy; 

h./ munkahelyi érdekvédelmi szervezet (szakszervezet) vezetője; 

i./ akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alóli mentesülésig, illetve, akit foglalkozásától 

jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatályáig, valamint, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig; 

j./ „közhasznú szervezet” jogállása esetén: az a személy, akire nézve az Ectv. 39.§ (1) bekezdése 

kizáró rendelkezést tartalmaz.  

(2) Az összeférhetetlenséget annak megállapítását követő 30 napon belül meg kell szüntetni. Ha az 

Elnökség tagja az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, úgy Elnökségi tagsága és az Elnökségben 

viselt tisztsége az összeférhetetlenség megállapítását követő 31. napon megszűnik. 

(3) Vitás összeférhetetlenségi ügyekben a Közgyűlés dönt. 

 

 

                       VI. Fejezet 

 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

37.§206,207 Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik, amelyet Elnökség javaslatára a 

Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról éves értékelésében az Elnökség beszámolót készít, 

amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 

38.§ Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

a./ tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 

b./ magán és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok támogatásai; 

c./ pályázati úton elnyert támogatások; 

d./ az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 

e./ rendezvény bevétel; 

f./ egyéb bevételek. 

39.§ (1) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 

Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

(2)208 Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület 

gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott 

tevékenységre kell fordítani. 

(3)209 Az egyesület vagyonának felhasználásáról szóló közgyűlési határozat elfogadásához a jelenlévő 

szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazata szükséges. 

(4)210,211 Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, ha a tagok több, mint a fele 

nem természetes személy, illetve, ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja a vezetőszervtől elkülönült 

felügyelő szerv (Felügyelő Bizottság) létrehozására köteles; létrehozására az Elnökség 

megválasztásának szabályai az irányadóak. A felügyelő szerv tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

a cselekvőképességét e tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. Nem választható a 

felügyelő szerv vezetőjének, vagy tagjának az a személy, aki tagja az Elnökségnek, és akire nézve az 

Ectv. 38.§ (3) bekezdése kizáró szabályt tartalmaz. 

(5)212 Az Egyesület gazdálkodását úgy kell irányítani, hogy az Ectv. 9-10.§-ában meghatározott csőd-, 

felszámolási eljárás elkerülhető legyen. 

 

 
206 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 17.§-a 
207 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 35.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
208 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 36.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
209 Megállapított az V/2009. (I.24.) KYG. sz. határozat 19.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
210 Módosította az V/2009. (I.24.) KYG. sz. határozat 19.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
211 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 36.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
212 Megállapította a IX/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 5.§-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
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40.§ (1) Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. 

(2) Az Egyesület vagyona felett utalványozási joga a mindenkori elnöknek, a főtitkárnak, valamint az 

Elnökség meghatalmazása alapján az Elnökség egy tagjának van.  

(3)213 A bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogot az utalványozási joggal rendelkezők 

önállóan gyakorolják. 

 

 

VII. Fejezet214 

Az Egyesület képviselete és jegyzése, adat,- és iratkezelése  

 

41.§215 (1) Az Egyesület önálló képviseletére a főtitkár jogosult [29.§ (2)]. 

(2) Ahol a jogszabály, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat együttes aláírásról 

rendelkezik, az Egyesület nevében együttesen ír alá:  

a./ az elnök a főtitkárral, 

b./216,217 az elnök vagy a főtitkár az Elnökség tagjával, vagy az elnökségi tag akadályoztatása 

esetén a Közgyűlés állandó bizottsága egyik tagjával. 

 

42. § (1) Az Egyesület nevében egyedüli, önálló, korlátozás nélküli aláírási joga az elnöknek és a 

főtitkárnak van. 

(2)218,219 A Közgyűlés által, vagy a nevében kiadott iratokat az elnök írja alá. Az elnököt aláíráskor 

helyettesítheti a főtitkár, vagy az erre általa írásban meghatalmazott rendes tag. A Közgyűlés 

határozatait (kivonatát) a főtitkár és az elnök együttesen írják alá. A Közgyűlésnek az Asz. 22.§ (2) és 

(3) bekezdései alapján minősített többséggel hozott határozatait az elnök és a főtitkár mellett a 

Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága elnöke is aláírja. 

(3)220 Az Elnökség által, vagy nevében kiadott iratok aláírására a (2) bekezdésben foglaltakat kell 

alkalmazni. Az Elnökség határozatait (kivonatát) az elnök írja alá. 

(4) Önálló aláírási jog gyakorlására az Elnökség tagja is jogosult, elnöki meghatalmazás birtokában.  

 

43.§ (1) Az Egyesület irat,- és adatkezelését, az adminisztrációs tevékenységét a főtitkár felügyeli. 

(2)221,222,223 Kiadmányozási joga az elnöknek, és a főtitkárnak, valamint az elnök által írásban 

meghatalmazott rendes tagnak van. A kiadmányozás során elektronikus aláírás is alkalmazható. 

 

43/A.§224 (1) Az Egyesület a tagjai alábbi személyes adatait tartja nyilván: 

a./ nevét, előző nevét, rendfokozatát; 

b./225 születési helyét, idejét; 

c./98 anyja nevét; 

d./ pontos lakcímét, tartózkodási helyét, vagy levelezési címét; 

e./ szolgálati, vagy munkahelye megnevezését, pontos címét; 

f./ szolgálati beosztását, vagy munkaköre megnevezését; 

g./ szolgálati (munkahelyi), és személyes telefonszámát, egyéb elérhetőségét; 

h./ idegen nyelv tudását; 

i./98 tudományos, vagy oktatói fokozatát; 

j./226 más egyéb civil szervezeti tagságát. 

 
213 Módosította a IX/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 6.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
214 A fejezet címét módosította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 6.§ (1)bek.-e 
215 Módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 9.§ (1)bek.-e  
216 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 18.§ (1)be.-e 
217 Módosította a IV/2019. (IV.26.) KGY. sz. határozat 7.§-a. Hatályos: 2019.04.26.-től 
218 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 18.§ (2)bek.-e 
219 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 37.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
220 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 18.§ (3)bek.-e 
221 Módosította a IX/2012. (IX.28) KGY. sz. határozat 7.§.-a. Hatályos: 2012.10.11.-től 
222 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 37.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
223 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 17.§ -a. Hatályos: 2016.10.01.-től 
224 Megállapította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 6.§ (2)bek-e 
225 Megállapította, és a számozást módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 19.§ (1)bek.-e 
226 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 20.§ (1)bek.-e 
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(2) Az Elnökség tagjainak az (1) bek.-ben foglaltakon túl az alábbi személyes adatait tartja nyilván:  

 a./227  

b./99 

c./ személyi igazolványa, útlevele száma, érvényessége. 

(3) Az Egyesület tagja belépési nyilatkozatában adja meg az (1) bekezdésben írt adatait, és aláírásával 

ad felhatalmazást az Egyesületnek adatai kezelésére. 

(4)99 

(5) Amennyiben a tagjelölt felvételi kérelmét az Elnökség elutasította, belépési nyilatkozatát azonnal 

meg kell semmisíteni, és adatai nem kezelhetőek. 

(6)99,228 Az Egyesület hiteles tagnyilvántartását papíralapú és elektronikus formában vezeti. 
(7) Azoknak, akiknek Egyesületi tagságuk megszűnt, adatait a neve, és lakcíme kivételével az Egyesület 

tagnyilvántartásából törölni kell.  

(8) Az Elnökség az Egyesület tagjától indokolt esetben egyéb személyes adatát is elkérheti, ennek 

kezelésére, felhasználására a tag eseti felhatalmazása alapján kerülhet sor.  

(9)229,230 Az Egyesület a tagjairól nyilvántartott adatot másnak csak az érintett tag írásbeli 

hozzájárulásával és a cél megjelölésével adhatja ki, kivéve, ha az adatot a mindenkor hatályos 

büntetőeljárásról szóló törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló  törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján az arra illetékes szerv kéri.  

(10)231 

 

43/B.§232 (1)233 Az Egyesület által kezelt egyes adatok minősítettek lehetnek. Az iratok minősítéséről, a 

minősített adatok kezelésének rendjéről szóló közgyűlési határozat elfogadásához a jelenlévő szavazásra 

jogosult tagok kétharmadának szavazata szükséges. 
(2)234  

(3)235 Nem lehet titkosítani, illetve nyilvánosságát biztosítani kell az Egyesület elfogadott éves 

költségvetésének, pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint az Alapszabályban 

és a jogszabályban meghatározott egyéb nyilvános adatainak. 

 
43/C.§236 Az Egyesület nyilvános adatai: 

a./ a bírósági nyilvántartásban szereplő adatok, 

b./ az Egyesület postai és távközlési elérhetőségének adatai, 

c./ az Egyesület tagságának szám szerinti, közigazgatási- és szakterület szerinti megoszlása, 

d./ a Közgyűlés, az Elnökség által választott, valamint az Elnökség vagy az elnök által 

kinevezett tisztségviselők neve, tisztsége és elérhetősége, 

e./ az Egyesület adószáma, bankszámla száma(i), 

f./ az Egyesület éves működésével, szakmai, tudományos tevékenységével kapcsolatos 

beszámoló adatai, 

g./ az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos éves pénzügyi beszámoló adatai, 

h./ az éves közhasznúsági jelentésben szereplő adatok, 

i./ a pályázatok adatai, 

j./ a Közgyűlés és az Elnökség által meghatározott egyéb adatok. 

 

 

 

 

 

 

 
227 Hatályon kívül helyezte a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 19.§ (2)bek.-e 
228 Megállapította a IV/2017. (V.16.) KGY. sz. határozat 7.§-a. Hatályos: 2017.06.01.-től 
229 Módosította a IV/2005. (XI.22.) KGY. sz. határozat 7.§-a 
230 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 38.§.-a. Hatályos: 2016.01.01.-től 
231 Hatályon kívül helyezte az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 20.§ (2)bek.-e 
232 Megállapította a II/2005. (III.30.) KGY. sz. határozat 6.§ (3)bek-e 
233 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 21.§ (1)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
234 Hatályon kívül helyezte az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 21.§ (2)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
235 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 21.§ (3)bek.-e Hatályos: 2009.02.02.-től 
236 Megállapította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 22.§ -a Hatályos: 2009.02.02.-től 
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44.§ (1) A Közgyűlés, és az Elnökség ülése lefolyásának részletes szabályait, a Közgyűlés és az 

Elnökség döntései nyilvántartásának (Határozatok Tára), kezelésének, nyilvánosságra hozatalának 

szabályozását; a tagnyilvántartás, az irat,- és adatkezelés, az iratokba, adatokba való betekintés, a 

kiadmányozás, a minősített adatok, iratok tárolásának, kezelésének részletes szabályait, valamint az 

Alapszabályban nem rögzített kérdések részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza. 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat nem lehet ellentétes jogszabállyal, és az Alapszabállyal. 

 

 

  VIII. Fejezet 

Az Egyesület megszűnése 

 

45.§237 (1) Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha  

a./ a Közgyűlés más egyesülettel való egyesülését, vagy 

b./ külön egyesületekre történő szétválasztását határozza el. 

(2)238 Az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, ha 

a./ ha a Közgyűlés az Egyesület megszűnését megállapította, 

b./ ha az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg, 

c./ ha az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

d./ az arra jogosult szerv megszünteti.  

(3) Az Egyesület a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásából történt törléssel szűnik meg. 

46.§ (1)239 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, 

felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el. 

(2) A maradék vagyont az esetleges tartozások kiegyenlítése után az Egyesület céljának szellemében, és 

feladatinak támogatására kell felhasználni, más működő egyesületen, alapítványon keresztül, vagy 

közvetlenül a célokat megvalósító szerveknek, adományozás útján. 

 

 

IX. Fejezet 

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 

 

47.§240 Az Egyesület tagjai az Egyesületi érintkezés, és az Egyesület ügyeinek intézése során, továbbá 

az Egyesület nevében eljárva állomány-besorolásukat, rendfokozatukat, beosztásuk megnevezését —a 

doktori és a tudományos fokozatok megjelölésén kívül— nem használják.  

 

48.§ (1) A 15.§ (1) bekezdésben írt tagdíj megállapításáról és a tagdíjfizetés rendjéről az Alakuló 

Közgyűlés közvetlenül dönthet.  

(2) A 19.§ (1) bekezdésben írtaktól eltérően az Alakuló Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagjelöltek 

közül legalább 10 fő megjelenik.  

(3)241 A 20.§ (2) bekezdésétől eltérően az Alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvét valamennyi alapító tag 

aláírja. 

 

 49.§242 (1) Az Egyesület a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre; tevékenységét a 

Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételéről szóló határozata jogerőre emelkedése napján kezdheti 

meg. 

(2) Amennyiben a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába bejegyzett adatokban változás következik be, 

az Egyesület képviselőjének a változást követő 30 napon belül be kell jelentenie. 

(3) Jelen Alapszabály és melléklete(i) a Fővárosi Törvényszék bejegyzését igazoló végzésével együtt 

érvényes. 

 
237 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 39.§.(1)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
238 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 11.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
239 Módosította a VI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 39.§.(2)bek.-e. Hatályos: 2016.01.01.-től 
240 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 20.§-a 
241 Módosította a III/2007. (III.01) KGY. sz. határozat 21.§-a 
242 Pontosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 12.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
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(4) Jelen Alapszabály öt eredeti példányát valamennyi alapító tag az elfogadást követően saját kezűleg 

aláírja. Az ezen túl kiadott példányokra a kiadmányozás szabályai érvényesek.  

 

(5)243,244 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos egyéb 

jogszabályok az irányadóak. 

 
245Az alapítás kelte: B u d a p e s t, 2004. december 01. 

 

 

Alapító tagok: 

  

  Kováts Tibor s.k. Jakab György s.k.              Hóbor Zsolt s.k. Kiss Erika s.k. 

 

  Herczeg Imre s.k. dr. Reider-Gera Ildikó s.k.         Balog Emőke s.k. Beke Ágnes s.k.  

 

         Sörös Zsuzsanna s.k.                Földi Krisztina s.k.                     Czifra Ferenc s.k. 

 

 

 

 
243 Módosította az V/2009. (I.24) KGY. sz. határozat 23.§ -a Hatályos: 2009.02.02.-től 
244 Módosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 12.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
245 Pontosította az V/2016. (IX.14.) KGY. sz. határozat 12.§ (3)bek.-e. Hatályos: 2016.10.01.-től 
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