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A Magyar Balneológiai Egyesület 
ALAPSZABÁLYA 

 

A 2019. november 16. napján megtartott közgyűlés - áthúzva a hatályon kívül helyezendő, törlendő, illet-

ve dőlten szedetten a módosított, új rendelkezések megjelöléssel - döntése eredményeképpen a civil szer-

vezetet a Ptk. (2013. évi V.) törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) ren-

delkezéseinek megfelelően, - nem közhasznú szervezetként - működik tovább. 
 

 

1. § 
1.) Az Egyesület 

a.) neve: Magyar Balneológiai Egyesület (Rövidített elnevezése: MBE) 
b.) székhelye: 1023 Budapest Ürömi út 56. 

c.) működési terület: Magyarország 

d.) pecsétje: köriratban Magyar Balneológiai Egyesület/Budapest 1891. 

 

2. § 
1.) Az Egyesület jogi személy. 
 

2.) Az Egyesület - közgyűlésének döntése alapján - kapcsolódhat külföldi vagy belföldi szervezethez. Az 

Egyesület az Alapszabály módosításának időpontjában tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és 

Egyesületek Szövetségének, valamint az International Society of Medical Hidrology and Climatology és a 

World Federation of Hydrotherapy and Climatherapy szervezetének. 
 

Az Egyesület célja és tevékenysége 
3. § 

Az Egyesület céljai: 

a.) a balneológiával és klimatológiával összefüggő orvosi, jogi, műszaki és gazdasági tudományok fej-

lesztése; 
b.) a tagok tudományos ismereteinek bővítése, tudományos munkásságának támogatása; 
c.) a balneológia és klimatológia módszerének terjesztése; 

d.) a balneológia és klimatológia hazai és külföldi eredményeinek terjesztése, az elért eredmények 

gyakorlati felhasználásának elősegítése; 
e.) szakmai folyóiratok, honlap és kiadványok szerkesztésével a magyar kutatási eredményeknek minél 

szélesebb körben, belföldön és külföldön való megismertetése. 
f.) együttműködés a balneológiával foglalkozó tudományos egyesületekkel és szervezetekkel 
g.) a balneológia képviselete nemzetközi szervezetekben. 

 

4. § 
Az Egyesület céljai elérése érdekében: 

a.) tagjai és vendégei számára rendszeres előadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziu-

mokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, kiállításokat, nemzetközi konferenciákat és kongresszuso-

kat rendez; 
b.) szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi, különösen a bal-

neológiai és klimatológiai könyvkiadást; 
c.) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti 

azok megoldását; 
d.) szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít, illetőleg javaslataival segíti az 

állami, civil szervek, az elektronikus és írott sajtó képviselőinek munkáját, azokkal rendszeres kapcso-

latot tart fenn; 
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e.) feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díja-

kat alapíthat; 

f.) tudományos kiállításokat rendezhet; 
g.) szükség szerint bevonja társadalmi munkájában mindazokat a szakembereket, akik felkészültsé-

güknél fogva az egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani; 
h.) olyan hazai és nemzetközi pályázatokon vehet részt, melyek céljai egybeesnek az Egyesület célki-

tűzéseivel. 
i.) az MBE közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

azoktól támogatást nem fogad el. 

j.) Az MBE gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
 

Az Egyesület tagjai 
5. § 

1.) Az Egyesület tagjai lehetnek: 

a.) rendes tagok, 

b.) tiszteletbeli tagok, 
c.) pártoló tagok. 

 

2.) Rendes tag lehet az egyesület tudományágának az az egyetemet vagy főiskolát végzett művelője, vagy 

gyakorlati alkalmazója, továbbá minden olyan, az Egyesületet céljai elérésében támogató szakember, aki 

kötelezi magát az Egyesület alapszabályának megtartására, tagdíj megfizetésére, és felvételét írásbeli 

nyilatkozatban kéri, és az Egyesület tagjai sorába felveszi. A rendes tag tagfelvételi ügyében az Egyesület 

Vezetősége a tagfelvételi kérelemről soron következő ülésén. A Vezetőség a tagfelvételt nem tagadhatja 

meg, ha a tagfelvételi kérelem a jelen alapszabályban foglalt feltételeknek megfelel. A felvett tagot a 

döntésről 8 napon belül igazolható módon értesíteni kell. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés, illetve közösségi oldalon létrehozott zárt csoport tagjai részére történő 

megküldés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező az Egyesület közgyűléséhez fellebbezhet. 
 

3.) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki az Egyesület tudományágának vala-

melyikében kiemelkedő munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ér el. A tiszteletbeli tagot az 

Egyesület Vezetőségének ajánlására a közgyűlés választja. 
 

4.) Pártoló tagok az olyan jogi és természetes személyek, amelyek, illetve akik a balneológiai és klimato-

lógia hazánkban való előbbre vitele céljából csatlakozni kívánnak, és akiket Vezetőség pártoló tagul fel-

vesz és akik az általuk vállalt pártoló tagsági díjat fizetik. 

 

6. § 
1.) Az Egyesület rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. 

 

2.) A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület közgyűlésén minden tag részt vehet, tanács-

kozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. 
 

3.) Az Egyesület rendes tagjait megilleti mindaz a kedvezmény, amit az Egyesület részükre biztosít. 
 

7. § 
1.) Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtar-

tani és az Egyesület célkitűzéseit előmozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. 
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, amelyet a tagfelvételről szóló döntést 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, ezt követően legkésőbb az esedékességet követő év november 
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30-ig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás 

útján megfizetni. A tagdíj összege a 2015. évtől kezdődően legalább 3000,- Ft/év, nyugdíjas tag esetén 

1000 Ft/év. 

 

2.) A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelezettségei a rendes tagokéval azonosak, azonban az Egye-

sület vezető szerveibe nem választhatók és nem választhatnak. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetés nem ter-

heli. 
 

8. § 

1.) A tagság megszűnik: 
a.) kilépéssel; 
b.) kizárással; 
c.) elhalálozással (jogutód nélküli megszűnéssel); 

 

2.) A tag kilépési szándékát a főtitkárnak írásban tartozik, akár indokolás nélkül bejelenteni. A tagsági 

jogviszony a nyilatkozatának a Vezetőséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

3.) A Vezetőség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 

magatartást tanúsít. 

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás 

elteltét követően a Vezetőség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra 

történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül 

is eredménytelen maradt. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a Vezetőség folytatja le. A 

kizárási eljárásban a tagot a Vezetőség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 

akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 

képviseltetheti magát. 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 Vezetőség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási 

eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az 

érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú vezetőségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 

belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron 

következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 
a) a Vezetőség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő 

napon, 
b) fellebbezés esetén, a közgyűlés kizárást helybenhagyó határozatának meghozatalával.  
 

Az egyesület testületei 

9. § 
Az egyesület testületei: 

a.) közgyűlés; 
b.) vezetőség; 
c.) Felügyelő bizottság; 

 

Közgyűlés 
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10. § 
1.) Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, a tagok összességéből alakul.  

 

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) az alapszabály módosítása; 

b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c.) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

d.) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

e.) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 

f.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

i.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály és az alapszabály hatáskörébe utal. 
 

11. § 
1.) A közgyűlés rendes vagy rendkívüli. Rendes közgyűlést évenként. 

A Közgyűlést az elnök írásban hívja össze igazolható módon az esedékességet 30 nappal megelőzően. 
A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét; az ülés idejének és – akár a székhelytől 

eltérő - helyszínének megjelölését; és az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyal-

ni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A döntést igénylő előterjesztéseket írásban szintén 

előre meg kell küldeni.  
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha va-

lamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangú-

lag hozzájárul. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 8 napon belül a tagok az elnöktől a napirend kiegészítését 

kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni, 

melyről az elnök igazolható módon legkésőbb az ülést megelőző 3 napon belül értesíti a tagokat. Ha az 

elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 

2.) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a) a Vezetőség többségi határozata alapján, 

b) ha a egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri, 
c) ha a bíróság ezt elrendeli, 
d) ha a egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; továbbá ha a egyesület előreláthatólag 

nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy a egyesület céljainak elérése veszélybe ke-

rül. 
 

12. § 

1.) Határozatképes a közgyűlés, ha azon a rendes tagoknak legalább fele jelen van.  
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 

jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős 

szavazatszámláló bizottságot. 
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2.) Ha szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, 30 napon belül 

ugyanezen tárgysorozatra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

3.) A közgyűlés határozatait, beleértve az éves beszámoló elfogadásáról döntőt, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 
 

4.) A közgyűlésen a jelen levők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály módosí-

tásához, illetve az összes szavazati joggal rendelkezők 3/4-es mandátum többsége szükséges a egyesület 

megszűnése kimondásához és céljainak módosításához. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll 

fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök 

előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás 

minden esetben titkosan történik. 
 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

5.) A Közgyűlés, Vezetőség, Felügyelő Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás 

készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok 

nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.  

A Közgyűlés a döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az 

érintettekkel. 

Az Egyesület a közgyűlési határozatainak összefoglalását a nyilvánosság keretében www.balneologia.hu 

honlapján is közzéteszi. 
 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület 

képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot 

készíthet. 
 

Vezetőség 
13. § 

1.) 
a.) A Vezetőség az egyesület ügyvezető szerve, amely gondoskodik a közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról és az egyesület folyamatos működéséről. 

 

b.) Az Egyesület Vezetősége (továbbiakban: Vezetőség) 20 tagból áll, a közgyűlés választja, titkos szava-

zással 4 naptári évre. 
 

c.) A Vezetőség tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozástól 

el nem tiltott) magyar állampolgár lehet. 
 

d.) Nem lehet a Vezetőség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
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Nem lehet a Vezetőség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltot-

tak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 
A közgyűlés a Vezetőséget egészében vagy személyre szólóan visszahívhatja. 
 

 

e.) A Vezetőség tagjai 2019. november 16. napjától: 

elnök: Dr. Nagy Katalin  

főtitkár: Dr. Kovács Csaba  

főtitkárhelyettes: Dr. Kulich Ágota  

pénztáros Dr. Hunka Aniella  

alelnök: Dr. Bender Tamás  

alelnök: Dr. Tefner Ildikó Katalin  

 Dr. Andits Tamás  

 Dr. Bergmann Annamária  

 Dr. Donáth Judit  

 Dr. Fehér Judit  

 Dr. Géher Pál  

 Dr. Gyarmati Noémi  

 Dr. Király Márta  

 Dr. Kovács Attila  

 Dr. Kovács Lajos  

 Dr. Oláh Mihály  

 Dr. Rabóczki Anita  

 Dr. Szántó Sándor  

 Dr. Szekanecz Zoltán  

 Dr. Varga Csaba  

 

f.) A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart. 

Üléseit az elnök hívja össze igazolható módon és vezeti, közli az ülés napirendjét, és az összehívás okát. 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját meg-

előzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak, azaz a meghívó a meghívás helyét 

és idejét, és a napirendi pontokat is tartalmazza. 
A Vezetőség ülésére meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is. 

 

g.) A Vezetőség határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 

15 napon belül – a Vezetőséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten 

összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a Vezetőség tagjaiból 50%+1 fő jelen van. 
 

h.) Határozatait nyílt szavazással, egyhangú döntéssel hozza. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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2.) A Vezetőség két közgyűlés között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve. Feladatai: 
a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f.) a Vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h.) a tagság nyilvántartása; 

i.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  

l.) a pártoló tag felvételéről való döntés;valamint a rendes tagok és tiszteletbeli tagok esetén a 

tagfelvétel szóló elsőfokú döntés meghozatala; 

m.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

3.) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt 

megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

4.) Az egyesület törvényes képviseletét önálló jogosultsággal az elnök és főtitkár látja el. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

Felügyelő bizottság 
14. § 

1.) A felügyelő bizottság a közgyűlés által 4 évre választott 3 tagból áll. 
A felügyelő bizottság tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglal-

kozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.  

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesz-

tés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglal-

kozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet foly-

tató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltot-

tak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akinek a hozzátartozója az egyesület tisztségviselője. 
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A felügyelő bizottság tagjai 2019. november 16 napjától: 
 

elnök: dr. Horváth József  

tag:  dr. Gruber György  

tag:  dr. Nádas Katalin  

 

2.) A felügyelő bizottsági tag tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak tartozik beszámolni. A 

felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg. A bizottság tagjai az ügy-

vezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 

3.) A felügyelő bizottság feladatai: 
A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind célszerű-

ségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen az egyesület érdekeinek megóvása céljából.  
Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtását, betartását. 
A bizottság ellenőrzési tevékenységét utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az éves költségvetés és a 

számviteli beszámoló esetét, melyeket azok közgyűlés általi elfogadása előtt véleményeznie kell. 
 

A felügyelő bizottság jogosult az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékozta-

tást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az egyesület könyve-

ibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést vagy a Ve-

zetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet 

működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mu-

lasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intéz-

kedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét 

megalapozó tény merült fel. A közgyűlést vagy a Vezetőséget a felügyelő bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredményte-

len eltelte esetén a közgyűlés vagy a Vezetőség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra 

jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 

felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

4.) A Felügyelő bizottság év közben szükség szerint tart ülést, azonban az évi rendes közgyűlés előtt egy 

ülést feltétlenül kell tartania, amelyen az egyesület éves költségvetéséről szóló jelentést, az egyesület be-

számolóját megvitatják és elfogadják. 
A meghívót hely, időpont, napirend feltüntetésével az ülést megelőző 8 nappal ki kell küldeni. 

A felügyelő bizottság határozatképes, amennyiben valamennyi tag jelen van. 
A felügyelő bizottság határozatait 2/3-os többséggel hozott szavazással hozza. 

 

Az Egyesület tisztségviselői 
15. § 

1.) Az elnök hatásköre: 

a.) képviseli az egyesületet, 
b.) vezeti a közgyűlést, és a vezetőségi üléseket, 
c.) irányítja a főtitkár és a főtitkárhelyettes munkáját, 

d.) két vezetőségi ülés között vezeti az egyesületet és ellenőrzi a vezető testületek határozatainak 

végrehajtását, 
2.) Az elnököt akadályoztatása esetén a két alelnök, operatív ügyekben a főtitkár helyettesíti. 
 

16. § 

1.) A főtitkár hatásköre: 
a.) vezeti az egyesület operatív munkáját, 
b.) érvényesíti a közgyűlés, a Vezetőség határozatait az egyesület munkájában, 
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c.) a vezető szervek ülésén beszámol az egyesület munkájáról, 
d.) két Vezetőségi ülés között az elnök irányításával vezeti az egyesület ügyeit, 

e.) gyakorolja az egyesület munkaadói jogát, 
f.) irányítja az egyesület főtitkárhelyettesét. 

2.) A főtitkárhelyettes ellátja a főtitkár által reá ruházott feladatokat, a főtitkárt akadályoztatása esetén 

teljes hatáskörrel helyettesíti. 
 

Az egyesület pénztárosa 
17. § 

1.) A pénztáros a pénzkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az Egyesület vagyonát, gondoskodik a 

bevételek és kiadások teljesítéséről. Irányítja a számviteli és pénzügyi feladatokat, ellenőrzi a pénztár-

könyvet. 
 

2.) A pénztárost a közgyűlés választja meg. 

 

Választási bizottság 

18. § 
1.) A vezetőválasztó közgyűlést megelőzően - legalább 6 hónappal - a Vezetőség 3 tagú választási bizott-

ságot választ és kér fel a választások előkészítésére. 
 

2.) A választási bizottság tagja nem jelölhető és nem fogadhat el választott tisztséget. 
 

3.) A választási bizottság saját soraiból elnököt választ. 
 

4.) A választási bizottság a tagság véleményének legszélesebb körű megismerésére törekszik, s ennek 

alapján tesz a vezetőségválasztó közgyűlésnek javaslatot a pénztáros személyére valamint a Vezetőség, a 

felügyelő és fegyelmi bizottságok tagjaira. 

 

5.) A vezetőségválasztó közgyűlésen a választás lefolytatása során a közgyűlés levezető elnöki teendőit a 

választási bizottság elnöke látja el. 
 

19. § 

1.) A elnököt, a két alelnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest a Vezetőség alakuló ülésén soraiból választja, 

titkos szavazással külön-külön szavazási menetben, s ebben a sorrendben. 
 

2.) A vezetőségválasztó közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot a választandó elnök személyére, 

amennyiben a jelölt elnök a határozatképes vezetőségi ülésén a szavazatok több mint felét elnyeri, megvá-

lasztottnak tekintendő. Az elnök legfeljebb egyszer választható újra. 

 

3.) Ezt követően a megválasztott elnök tesz javaslatot és bonyolítja le a szavazást a többi tisztségviselő 

vonatkozásában. 

 

4.) A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok több mint felét meg-

szerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki nem kapja meg a szükséges szavazatot, új fordu-

lót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem választható. Ezt az eljárást addig kell 

ismételni, amíg valamelyik jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja. 
 

Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 
20. § 

1.) Az Egyesület működéséhez szükséges kiadásokat a tagdíjakból és saját tevékenységével kapcsolatos 

egyéb bevételekből fedezi. 
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2.) Az Egyesület bevételei: 
a.) tagdíj; 

b.) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c.) költségvetési támogatás; 

ca.) pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb.) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a kohéziós alapból származó, a költségvetésből jut-

tatott támogatás; 
cc.) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támoga-

tás; 

cd.) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 
d.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e.) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f.) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g.) az a.)-f.) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

3.) Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a.) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b.) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 
c.) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit 

és az egyéb felmerült közvetlen költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak 

és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d.) az a.) –c.) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

Az Egyesület megszűnése 
21. § 

1.) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 
a.) a tagok kimondják megszűnését; vagy 

b.) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszo-

nyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyil-

vántartásból törli. 
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszű-

nik, ha 

a.) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt nem határoztak meg; vagy 
b.) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

2.) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fenn-

maradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meg-

határozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő 

egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el 

vagy azt nem szerezheti meg. 
 

22. § 
1.) Az Egyesület felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. 

 

2.) A 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. 
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3.) A jelen alapszabályon jegyzett aláírásával az egyesület önálló aláírási joggal rendelkező elnöke igazol-

ja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 2019. november 

16. napján, az egyesület közgyűlése által meghozott döntésének megfelelő módosításokkal.  
 

Záradék: 

Az Egyesület közgyűlése a 2/2019. (XI.16.) számú határozatával a korábbi alapszabályt módosította és 

elfogadta a mai naptól hatályos jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. 

Kelt.: Egerszalók, 2019. november 16. 
 

 

………………………………………. 

Dr. Nagy Katalin  
elnök  

 

Ellenjegyzem: 
Egerszalók, 2019. november 16. 
dr. Lelesz Edit 
ügyvéd 


