
MAGYAR TENGERBIOLÓGIAI TÁRSASÁG 

EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
 

I. Az Egyesület adatai: 

 

1. Az Egyesület neve: Magyar Tengerbiológiai Társaság Egyesület 

Az Egyesület idegen nyelvű (angol) elnevezése: Hungarian Marine Biology Society 

Az Egyesület rövidített neve: MTBT 

2. Az Egyesület székhelye: 1031 Budapest, Vitorla u. 5. I. emelet 3. 

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország 

4. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az Elnök, 

akadályoztatása esetén az Alelnök jogosult, önállóan. 

 

II. Az Egyesület célja: 

A vízi életközösségek, ezen belül is különösen a tengervízi ökoszisztémák megismerésének, 

megismertetésének, kutatásának és védelmének társadalmi támogatása. 

1. Az Egyesület céljai elérése érdekében: 

- támogatja az édes- és tengervízi ökoszisztémákkal kapcsolatos mindennemű tudományos, 

kutató és ismeretterjesztő tevékenységet; 

- elősegíti az óceánokkal, tengerekkel, folyókkal, tavakkal kapcsolatos természeti értékek és 

természetvédelmi célkitűzések megismertetését, népszerűsítését; 

- növeli a vizekkel kapcsolatos természetvédelem és zöldenergia hasznosítás támogatóinak 

körét; 

- fontos feladatának tekinti az ifjúság mellett a felnőtt lakosság természetvédelmi és 

klímatudatossági szemléletének, viselkedésének alakítását, ezért komplex, az ifjúságot, a 

közoktatási intézményeket, a családokat és a felnőtteket egyaránt megszólító oktatási, és 

környezeti nevelési programokat szervez; 

- természetvédelmi kutatásokat szervez és valósít meg; 

- népszerűsíti a vízi életközösségek megismeréséhez, védelméhez szükséges speciális 

kutatási technikákat (szabadidős búvárkodás, víz-alatti fotózás, víz-alatti filmkészítés); 

- vízi életközösségek megismertetéséhez szükséges könyveket támogat, vagy ad ki. 

 

2. Az Egyesület alapvető feladatai:  

- tagjai szakmai színvonalának folyamatos növelése; 

- tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme; 

- tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása; 



 2 

- a kutatáshoz szükséges felszerelés biztosítása; 

- tagjai Egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, 

szervezetben történő ellátása; 

- ismeretterjesztő képzések, természetvédelmi tevékenységek szervezése, lebonyolítása 

Magyarországon és külföldön; 

- együttműködés olyan hazai és külföldi szervezetekkel, amelyek célja a vízi, ezen belül is 

különösen a tengeri ökoszisztémák sérülésmentes fenntartásának előmozdítása; 

- az Egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, az 

Egyesület hagyományainak ápolása; 

- információszerzés és -közlés a tagok részére; 

- a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása; 

- kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi 

egyesületekkel, szervezetekkel; 

 

Az Egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 

veszélyezteti.  

Az Egyesület a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát azonban nem oszthatja 

fel a tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

  

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Egyesületi célok 

mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 

foglalkoztathat. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

III. Az Egyesület tagsága: 

1.) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, valamint 

ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amelyek az Egyesület Alapszabályát és 

célkitűzéseit elfogadják, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését 

vállalják. 

2.) Az Egyesületi tagság formái: 

A. rendes tagság 

B. pártoló tagság 

C. tiszteletbeli tagság 

 

A. Rendes tagság 

A/1 Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan büntetlen előéletű, cselekvőképes, 

nagykorú természetes személy, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, továbbá 

rendes tag lehet bármely jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetei, aki írásban kéri a tagfelvételét. A tagsági viszony létesítéséhez a felvételét 

kérő köteles írásbeli belépési nyilatkozatot kitölteni, amelyben a tagnyilvántartáshoz 
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szükséges adatokon kívül nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az Egyesület célkitűzéseit 

és Alapszabályát, valamint vállalja a tagsági viszonyból származó kötelezettségek 

teljesítését. A felvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, amely azt a belépési 

nyilatkozat és az ajánlások alapján elbírálja.  

A/2 A tag felvételéről az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 

tagsági viszony létesítésének időpontja az Elnökség döntésének a napja. 

A/3 Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei egyenlőek. 

A/4 Az Egyesület rendes tagja jogosult : 

a. Az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésén részt venni, 

b. A közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni, 

c. A közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, javaslatokat, észrevételeket 

tenni, 

d. Bármely Egyesületi tisztségre választhat és választható, 

e. Igénybe venni az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, 

f. A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. 

  

A/5 Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: 

a. Kötelesek az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. 

b. Kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok 

rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait, 

c. Kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatban önként 

elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület 

célkitűzéseinek megvalósítását, 

d. Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.  

 Az Egyesület alapításának évében a tagdíj mértéke havi 20.000,- Ft, melyet a 

tagok havonta előre esedékesen, átutalás útján, vagy készpénzben fizetnek 

meg.  

 A tagdíj mértékét, a befizetés idejét és módját a későbbiekben a közgyűlés 

határozza meg, mely döntésről az érintettek (tagok) a közgyűlést követően 

tájékoztatást kapnak. A tagdíj mértékét a közgyűlés évente felülvizsgálhatja. 

e. Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósulását, az Egyesület 

tevékenységét. 

   

B. Pártoló tagság: 

B/1 Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes, és jogi személyek, valamint 

ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik, illetve amelyek 

készségüket fejezik ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos 

támogatására, illetve akik, amelyek bármekkora összeggel támogatják az Egyesület 

működését.  

B/2 A pártoló tag az adomány nyújtása esetén adomány igazolásra, és „Pártoló tag” cím 

viselésére jogosult.  
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B/3 Az a pártoló tag, aki, illetve amely az Egyesület rendes tagjaira megállapított, egy 

teljes naptári évre számított tagdíj összegét meghaladó összegű, illetve mértékű 

adományt nyújt az Egyesület részére, adományigazolásra, és a nyújtott adomány 

mértéke alapján az alábbi pártolói cím viselésére jogosult: 

a. „Bronz fokozatú pártoló tag”: aki az éves tagdíj mértékének kétszeresét fizeti 

b. „Ezüst fokozatú pártoló tag”: aki az éves tagdíj mértékének háromszorosát fizeti 

c. „Arany fokozatú pártoló tag”: aki az éves tagdíj mértékének négyszeresét fizeti 

d. Gyémánt fokozatú pártoló tag”: aki az éves tagdíj mértékének ötszörösét, vagy 

 ennél magasabb összeget fizet. 

 

B/4 A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt. A jogi személy tag jogait képviselője 

útján gyakorolja. 

B/5 A pártoló tag jogai:  

 A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen, 

illetve az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem 

választható.  

B/6 A pártoló tag kötelezettségei: 

 A pártoló tag adományával veszt rész az Egyesület tevékenységében, azonban tagdíjat 

nem kell fizetnie. 

C. Tiszteletbeli tagság: 

C/1 Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő oktatási, tudományos, vagy 

ismeretterjesztő tevékenységet elért személy, aki a tengerbiológiai ismeretterjesztés, 

illetőleg az Egyesület céljaihoz igazodóan végzett, kimagasló tevékenységével az 

Egyesület célkitűzéseit is támogatja.  

C/2 A tiszteletbeli taggá választására az Alelnök tesz javaslatot, azzal, hogy ilyen javaslat 

előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik az Alelnöknél. A tiszteletbeli 

taggá történő megválasztásról a közgyűlés dönt.  

C/3 A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: 

C/3.a. A tiszteletbeli tagok jogai: 

- A tiszteletbeli tag az Egyesület rendezvényein részt vehet. Tanácskozási joggal 

vehet részt az Egyesület közgyűlésén.  

- A tiszteletbeli tag tisztséget nem viselhet, a közgyűlésen szavazati jog nem illeti 

meg.  

 

C/3.b. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: 

- A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

- Abban az esetben, ha az Egyesület rendes, pártoló, vagy tiszteletbeli tagjává jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet válik, a jogi személy, 

illetve a jogi személyiség nélküli szervezet a tagsági jogait a képviselője útján 

gyakorolja.  
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3.) Tagjegyzék: 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pontjának megfelelően, jelen Alapszabály 

elválaszthatatlan részét képező –az alapító tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és 

aláírásával ellátott - tagjegyzékben, mint 1. számú mellékletben egyértelműen beazonosítható 

természetes személyek, jogi személyek valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetei. 

A tagjegyzék vezetése az Elnökség feladata. 

A legalább két, egyesületi tag által adott ajánlással ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület 

Alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az Alelnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület 

rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 

4.)  A tagsági jogviszony megszűnése: 

A tagsági jogviszony megszűnhet: 

- A tag kilépésével; 

- A tagsági viszony törlésével 

- A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

- Az Egyesület megszűnésével; 

 

Kilépés: A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).  

Törlés: Ha a tag egy éven át nem fizeti a tagdíjat és tagdíjfizetési kötelezettségének 

felszólításra nyolcnapos póthatáridőben sem tesz eleget, tagsága törlődik.  

A tagsági jogviszony törlése előtt az Egyesület Alelnöke írásban, tértivevényes ajánlott 

küldemény útján szólítja fel az érintett tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, 8 napos 

póthatáridő tűzésével.  

Abban az esetben, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének még a részére biztosított 

póthatáridőn belül sem tenne eleget, az Alelnök intézkedik az érintett tag tagsági 

jogviszonyának törléséről.  

A Ptk. 3:70§ - a tag kizárására vonatkozó – szakasz alkalmazását az Egyesület kizárja 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 
1.) Az Egyesület szervei 

1.) A. Az Egyesület testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Ellenőrző Bizottság. 

 

1.) B. Az Egyesület tisztségviselői: 

a) Elnök, 

b) Alelnök, 
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c) Gazdasági alelnök, 

d) Ellenőrző bizottsági elnök és tag. 

 

1.) A. a)  Közgyűlés  

Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés az Egyesület tagjainak 

összessége. Rendes közgyűlést évente legalább egyszer kell tartani – ha az Alapszabály 

eltérően nem rendelkezik. 

Az Elnöknek a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 8 

nappal a Közgyűlés időpontja előtt.  

A közgyűlési meghívót a tagoknak igazolhatóan (postai úton vagy személyesen az átvétel 

igazolásával) kell megküldeni. 

A meghívónak tartalmaznia kell: 

• az Egyesület nevét és székhelyét, 

• az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

• az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

A közgyűlés helyét a meghívóban kell megjelölni azzal, hogy fő szabályként a közgyűlést az 

egyesület székhelyére kell összehívni. Abban az esetben, ha a meghívottak vagy az előzetesen 

bejelentkező érdeklődők várható létszáma indokolja, a közgyűlés más helyre is összehívható, 

a döntés a közgyűlés összehívójának hatáskörébe tartozik.  . 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok a közgyűlést 

összehívó személytől, az Egyesület Elnökétől, a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával.  

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 

iránti kérelemről az Elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról 

szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához.  

A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy megismételt közgyűlést kell tartani, amely 

a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendi kérdésekben.  

A megismételt közgyűlést, az eredeti meghívóval, a határozatképtelen ülést követő 8 nappal 

későbbi időpontra, az eredeti napirenddel kell összehívni.  

A meghívónak tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés időpontját, valamint azt a 

figyelmeztetést is, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
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A közgyűlést össze kell hívni, ha 

• a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, 

• az Elnökség bármely okból szükségesnek tartja,  

• valamint össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

– az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

– az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni, vagy 

– az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül. 

A bíróság az ügyész keresete alapján a működés törvényességének helyreállítása érdekében 

összehívhatja a közgyűlést. Ez esetben a közgyűlést a bíróság által előírt határidőn belül, 

ennek hiányában a közgyűlés összehívását elrendelő végzés kézhezvételétől számított 30 

napon belül kell összehívni.  

A közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személyek törvényes 

képviselőjük útján vesznek részt, azonban mind a természetes személyek, mind a jogi 

személyek közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a Ptk. 6:15§-a 

szerinti meghatalmazással is képviseltethetik magukat. 

A közgyűlés nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen (Elnökségen) kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vesznek részt. 

A közgyűlés tisztségviselőit, 1 fő levezető elnököt, 1 fő jegyzőkönyv-vezetőt, 2 fő 

jegyzőkönyv hitelesítőt és 2 fő szavazatszámlálót a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással a közgyűlés megkezdésekor választják. 

A Közgyűlés hatásköre: 

• az Alapszabály módosítása, 

• az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

• a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

• a tiszteletbeli tag felvétele, 

• az éves költségvetés elfogadása, 

• az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (Elnökségnek) az Egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, 

• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 

• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző bizottság tagjával, vagy ezek 

hozzátartozójával köt, 

• az Egyesületi tagok, vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés, 

• az Ellenőrző bizottság tagjainak- alapítást követően történő- megválasztása, 

visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, 

• végelszámoló kijelölése, 

• jogszabály által előírt szabályzatok elfogadása, 

• döntéshozatal minden, jogszabály és Alapszabály, vagy az Elnökség által a közgyűlés 

hatáskörébe utalt kérdésben. 
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 A Közgyűlés határozatképessége 

• A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többsége 

jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

• Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítás során figyelmen kívül kell hagyni. 

  

A Közgyűlés határozathozatala 

• Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

• Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület éves költségvetésének 

elfogadásához, éves beszámolójának elfogadásához, az Egyesület Elnökségének 

megválasztásához, az Elnökség díjazásának megállapításához a jelenlévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

• Minden egyéb kérdésben a közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok egyszerű 

szótöbbségével hozza. 

• A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. 

• Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb egyenlőség 

esetén az indítványt el kell vetni. 

• A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a 

határozatokat. 

• A közgyűlési jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell a döntések tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint a 

döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti megjelöléssel (nyílt szavazás 

esetén).  

• A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat szó szerint, sorszámmal 

ellátva. 

• A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a 

közgyűlésen megválasztott két személy hitelesíti. 

• A Közgyűlésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. 

• A Közgyűlés határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, 

– akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 

terhére másfajta előnyben részesít, 

– akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

– aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

– akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja 

vagy alapítója, 

– aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 

– aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítás során figyelmen kívül kell hagyni. 
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Az Egyesület határozatait minden évben 1-es számmal kezdődő sorszámmal, a meghozatal 

pontos dátumának és a határozat tárgyának feltüntetésével a „Közgyűlési Határozatok 

Könyvében” rögzíti. 

 A Közgyűlés döntéseit az Egyesület Elnöke az ülésen egyenként kihirdeti, valamint a döntés 

időpontját követő 8 napon belül az Alelnök írásban – igazolható módon – közli az 

érintettekkel, valamint az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 

Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bármely tag betekinthet, arról 

saját költségére másolatot készíthet. 

Az Egyesület által közzétett határozatok és hirdetmények, valamint az Egyesület által nyújtott 

cél szerinti juttatások az internetes honlap útján bárki által megismerhetők.  

A jogszabályt, az Alapszabályt, vagy az egyesületi határozatot sértő, illetve az Egyesület 

céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

tekintetében az Egyesület a Ptk. 3:71§-ára figyelemmel a Ptk. szabályainak alkalmazását 

mellőzi.  

1.) A. b). Elnökség 

Az Egyesület általános hatáskörű vezető szerve a 3 tagú Elnökség, melynek tagjait a 

Közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra saját tagjai közül (Ptk. 3:74.§ c) pont), míg az 

Elnököt, Alelnököt és a Gazdasági alelnököt az Elnökség választja meg saját tagjai közül 

(Ptk. 3:78.§ (1) bek.). 

Az Elnökség tagjai: 

• az Egyesület Elnöke 

• az Egyesület Alelnöke, 

• az Egyesület Gazdasági alelnöke. 

  

Az Elnökség az Egyesületet a jogszabályok és az Alapszabály keretei között irányítja, ellátja 

az Egyesület ügyvezetését (Ptk. 3:77. §). Az Elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat 

személyesen kötelesek ellátni. 

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet az Elnökség tagja az, 

• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

• akit jogerős bírói ítélettel olyan foglakozástól tiltottak el, amely az Egyesület 

tevékenységévek azonos, az eltiltás hatálya alatt, 

• aki eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig. 
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Az Egyesület Elnöke 2015. február 10. napjától 2020. február 10. napjáig: 

Név: dr. Németh Szabolcs 

Lakcím: 1031 Budapest, Vitorla u. 5., I. emelet 3. 

Anyja neve: Kukucska Klára 

  

Az Egyesület Alelnöke 2015. február 10. napjától 2020. február 10. napjáig: 

Név: dr. Farkas János 

Lakcím: 1165 Budapest, Rutafa u. 17. I. emelet 3. 

Anyja neve: Nagy Anna 

  

Az Egyesület Gazdasági alelnöke 2015. február 10. napjától 2020. február 10. napjáig: 

Név: Varga Imre 

Lakcím: 2151 Fót, Őzgizda u. 2/a. 

Anyja neve: Koczkás Mária 

  

Az Elnökség hatásköre és feladatai: 

• az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés 

meghozatala 

• elkészíti az éves költségvetést, illetve előkészíti a beszámolót és azokat a közgyűlés 

elé terjeszti, 

• az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

• az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerint szervei megalakításának előkészítése, 

az Egyesület Elnökének, Alelnökének, Gazdasági alelnökének megválasztása, 

• az Egyesület szerveinek és tagjainak értesítése a közgyűlés összehívásáról, a 

közgyűlés helyszínének meghatározásáról, 

• a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

• részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

• a tagság nyilvántartása, a tagjegyzék vezetése,  

• döntés a rendes és pártoló tag felvételéről, illetve a tag törlése iránti intézkedés, 

• az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

• az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

• az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele, 

• szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, 

• gondoskodik az Egyesület feletti törvényességi ellenőrzési jogkört gyakorló ügyészség 

által végzett vizsgálatok alapján teendő intézkedések megtételéről, 

• két közgyűlés közötti időszakban dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik 

kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe, 

• az Elnökség évente egyszer beszámol a közgyűlés előtt a munkájáról, valamint 

szükség szerinti gyakorisággal tájékoztatja a közgyűlést a gazdálkodásának általános 

helyzetéről. 
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Az Elnökség működése: 

Az Elnökség legalább évente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülésére az Elnök az Elnökségi 

tagok részére meghívót küld legalább 8 nappal az Elnökségi ülés kitűzött időpontja előtt. A 

meghívót a tagoknak igazolható módon (postai úton vagy személyesen az átvétel 

igazolásával) kell megküldeni. 

Az Elnökség az üléseit az Egyesület székhelyére kell összehívni. 

A meghívónak tartalmaznia kell: 

• az Egyesület nevét és székhelyét, 

• az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

• az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy az Elnökség a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontját kialakíthassa. 

Ha az Elnökségi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. Az ülésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ennek érdekében az Elnökségi ülés 

megnyitását követően meg kell választani az Elnökség tagjai közül a levezető elnököt és a 

jegyzőkönyvvezetőt, valamint legalább egy jegyzőkönyv hitelesítőt.  

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. 

Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség minden 

tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Az Elnökség határozatairól készült jegyzőkönyvet valamennyi tag részére írásban meg kell 

küldeni, illetve a határozatot az erre vonatkozó elnökségi döntés alapján az Egyesület 

internetes honlapján is közzé kell tenni.  

 Az Elnökség tagi, vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 

 

Megszűnik a vezetői tisztségviselői megbízatás: 

 a határozott időtartam lejártával, 

 visszahívással, 

 lemondással, 

 a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával, 

 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
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1.)B.a)  Az Egyesület Elnöke: 

Az Egyesület Elnökét nyílt szavazással 5 évi időtartamra választja az Elnökség a tagjai közül. 

Az Elnök az Egyesület ügyeinek első számú elvi irányítója és az Egyesület törvényes 

képviselője, a törvényesség és az Alapszabály megtartásának legfőbb őre.  

Az Elnök képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló. 

Feladatai és hatásköre: 

• az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; 

• Az Egyesület közgyűlésének összehívása, helyének meghatározása, az elnökségi 

ülésének összehívása és levezetése; 

• konferenciák és más rendezvények szervezése; 

• az Egyesület működésének irányítása; 

• a gazdálkodás ellenőrzése; 

• a bankszámla feletti rendelkezési jog az Elnököt önállóan illeti meg; 

• utalványozási jog gyakorlása önállóan; 

• a tag lemondó nyilatkozatának átvétele, 

• az Ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatának átvétele, 

• az Egyesület munkaviszonyban álló alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör 

gyakorlása. 

  1.)B.b)   Az Egyesület Alelnöke: 

Az Egyesület Alelnökét nyílt szavazással 5 évi időtartamra választja az Egyesület Elnöksége a 

tagjai közül, amelynek felelősséggel tartozik.  

Munkáját a jogszabály által meghatározott szabályzatok és a testületi szervek határozata 

alapján végzi, az Elnök elvi irányítása mellett.  

Az Egyesület Alelnöke az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesületet teljes jogkörrel 

képviseli általános terjedelemmel, önálló módon. 

  

Feladatai és hatásköre: 

  

• az Elnök konzultánsaként működik, szakterületi megoszlásban, 

• az Elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést; 

• tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról; 

• a bankszámla feletti rendelkezési jog az Alelnököt, a Gazdasági alelnökkel együttes 

módon illeti meg, 

• az Alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a 

határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli. 

• az Egyesület Elnökével közösen gondoskodik a tagok számbavételéről és a törvényes 

határozatképesség megállapításáról, 

• a tag felvételi kérelmének átvétele, javaslattétel a tagfelvételre, 

• a tag lemondó nyilatkozatának átvétele, 

• a tag törlése iránti eljárás lefolytatása,  

• Ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatának átvétele. 
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 1.)B.c)   Az Egyesület Gazdasági alelnöke 

Az Egyesület Gazdasági alelnökét nyílt szavazással 5 évi időtartamra választja az Egyesület 

Elnöksége tagjai közül, amelynek felelősséggel tartozik.  

A Gazdasági alelnök kizárólag büntetlen magyar állampolgár lehet.  

Az Egyesület Gazdasági alelnöke felügyeli az Egyesület törvényes és gazdaságos működését.  

Az Elnök irányítása alatt működik. 

 Feladatai és hatásköre: 

• bevételezi a tagok befizetését, kezeli a tagdíj-befizetési nyilvántartást 

• gondoskodik az előírt okmányok és nyilvántartások vezetéséről, 

• gondoskodik az éves pénzügyi terv és zárszámadás elkészítéséről, továbbá mindezek 

tárolásáról, megőrzéséről, 

• a hatósági felügyelethez adatokat ad és a vizsgálatoknál felelősen közreműködik, 

• a bankszámla feletti rendelkezési jogot az Alelnökkel együttes módon gyakorolja. 

 

1.)B.d)   Ellenőrző bizottság 

Az Elnökséget az Egyesület érdekeinek megóvása céljából az Ellenőrző bizottság ellenőrzi. 

Az Ellenőrző bizottság egy elnökből és egy tagból áll, tagjait a közgyűlés választja meg az 

Egyesület tagjai közül, egy éves időtartamra.  

Az Ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, mely nem lehet ellentétes az 

Egyesület Alapszabályával.  

Az Ellenőrző bizottság tagjai az Ellenőrző bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni, feladatuk ellátása során az Elnökségtől függetlenek, tevékenységükkel kapcsolatosan 

nem utasíthatók.  

Az Ellenőrző bizottság elnöke és tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet az Ellenőrző bizottság tagja az, 

• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

• akit jogerős bírói ítélettel olyan foglakozástól tiltottak el, amely az Egyesület 

tevékenységévek azonos, az eltiltás hatálya alatt, 

• aki eltiltottak az Ellenőrző bizottsági tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig, 

• aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület Elnökségének tagja. 

 Az Egyesület Ellenőrző bizottságának alapításkori elnöke és tagja 2015. február 10. 

napjától 2016. február 10. napjáig : 
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Elnök: 

 Név: Barócsi Sándor 

 Cím: 3060 Pásztó, Sallai u. 7. 

 Anyja neve: Czeglédi Orsolya Judit 

 

 

Tag: 

 Név: Zergi András Bálint 

 Cím: 2119 Pécel, Petőfi u. 24/d. 

 Anyja neve: Sipos Magdolna 

   

Az Egyesület alapításakor, majd azt követően a közgyűlés választja meg az Ellenőrző 

bizottság tagjait 1 éves időtartamra, saját tagjai közül, akik saját maguk közül választják meg 

az Ellenőrző bizottság elnökét és tagját.  

Az Ellenőrző bizottság tagsági jogviszony az elfogadással jön létre és, az Ellenőrző bizottság 

tagjának halálával, cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, az Egyesület Elnökéhez 

vagy Alelnökéhez benyújtott lemondó nyilatkozattal, illetve a határozott időtartam lejártával 

szűnik meg. 

 

Az Ellenőrző bizottság működése: 

Az Ellenőrző bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és az 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. 

Az Ellenőrző bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, az Elnökségtől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az 

Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 Az Ellenőrző bizottság szükség szerint valamennyi közgyűlés előtt, de legalább évente 

egyszer ülésezik.  

Az Ellenőrző bizottság ülésére az Ellenőrző bizottság elnöke az Ellenőrző bizottsági tag 

részére meghívót küld legalább 8 nappal az ellenőrző bizottsági ülés kitűzött időpontja előtt.  

A meghívót a tagnak igazolható módon (postai úton vagy személyesen az átvétel 

igazolásával) kell megküldeni. 

A meghívónak tartalmaznia kell: 

– az Egyesület nevét és székhelyét, 

– az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

– az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy az Ellenőrző bizottság 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontját kialakíthassa. 

Ha az Ellenőrző bizottsági ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul 

az ülés megtartásához.  
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Az ülésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 

ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

Az Ellenőrző bizottság ülése határozatképes, ha azon az elnök és a tag részt vesz. 

Az Ellenőrző bizottság határozatait egyhangúan, nyílt szavazással hozza. 

Az Ellenőrző bizottság elnökének és tagjának felelőssége: 

Az Ellenőrző bizottsági elnök és tag az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért, a szerződéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

 

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult általános terjedelemben és önálló módon. 

Az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület képviseletét az Alelnök látja el általános 

terjedelemben és önálló módon. 

Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, az Alelnök és a Gazdasági alelnök 

együttesen rendelkezik. 

 

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1. Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  

 Az Egyesület tagja az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.   

 Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti gazdasági tevékenységet is 

folytathat. 

2.  Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása: 

 Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít.  

 A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót 

az Elnök terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyás végett. 
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VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) és a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt 

módon és esetekben szűnik meg. 

 

VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

Az Egyesület általános törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék látja el. Ezen 

törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy 

közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az 

egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. 

 

IX. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.  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 és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

2.  Az egyesület ellen a törvényességi felügyeletet, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 

által indított perek, az egyesület és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt 

tagok) egymás közti a tagsági jogviszonyon alapuló perek tekintetében a Fővárosi 

Törvényszék rendelkezik hatáskörrel. 

3.  A jelen, módosított Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2015. szeptember 28. napján 

fogadta el. 

 

Budapest, 2015. szeptember 28.   

 

Dr. Németh Szabolcs 

az Egyesület Elnöke 

Tanuk: 

Név:………………………………………. Név:……………………………………… 

 

Lakik:…………………………………….. Lakik:…………………………………….. 

 

Szem.ig.szám:……………………………. Szem.ig.szám:……………………………. 


