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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal 

fogadják el a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában 1993. március 8. napján 9. Pk. 69750/2. 

számú végzésével nyilvántartásba vett társadalmi szervezetnek (a továbbiakban: „egyesület”) 

módosított alapszabályát, a módosításokkal egységes szerkezetben: 

 

 

I. fejezet  

Az Egyesület neve, székhelye 

Az Olajmérnökök Társaságának Magyarországi Tagozata (a továbbiakban: Egyesület, 

röviden: SPE-H) az egyesülési jog alapján működő civilszervezet, amelyet az 

anyaegyesületnél (Society of Petroleum Engineers, röviden: SPE) tagsági kártyával 

rendelkező azok a magánszemélyek alapítottak, akiknek az állandó lakhelyük 

Magyarországon van.  

- Az Egyesület neve: Olajmérnökök Társaságának Magyarországi Tagozata, 

- Az Egyesület rövidített elnevezése: SPE-H. 

- Az Egyesület angol nyelvű megnevezése: The Hungarian Section of the Society of 

Petroleum Engineers (SPE-H), Inc. 

- Az Egyesület székhelye: MOL Magyar Olaj-, és Gázipari Nyrt., 1117 Budapest, 

Október23u. 18. 

- Az Egyesület alapításának éve: 1992. 

Az Egyesület feletti törvényességi ellenőrzést az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény rendelkezései szerint az ügyészség és a bíróság gyakorolja  

II. fejezet 

Az Egyesület célja és feladatai 

Az Egyesület cé1ja, hogy tagjainak és a szénhidrogén-bányászatban tevékenykedő fiatal 

mérnököknek segítsen szakmai problémáik megoldásában. E cél megvalósítása érdekében 

elősegíti műszaki és tudományos ismereteik bővítését a kőolaj és földgázbányászat, valamint 
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a kapcsolódó – mélyfúrási technológiával kitermelhető ásványi nyersanyagok föltárásához.  

 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében  

 az Egyesület tagjai részére szakmai összejöveteleket szervez és tart, ahol 

találkozhatnak a Magyarországon működő bányászati vállalkozások szakembereivel; 

 felhasználja és a tagok rendelkezésére bocsátja az anyaegyesületnél (Society of 

Petroleum Engineers, röviden: SPE) felhalmozott szakmai és műszaki információkat,  

 tagjainak továbbképzése érdekében szakmai napokat szervez az anyaegyesület által 

biztosított, nemzetközileg elismert szakelőadók vezetésével, 

 együttműködik és szoros kapcsolatot tart az anyaegyesülettel, valamint a kőolaj- és 

földgázbányászat területén tevékenykedő magyarországi egyesületekkel, hatóságokkal 

és oktatási, tudományos intézményekkel 

Az Egyesület rendezvényeinek hivatalos nyelve a magyar és az angol 

 

III. fejezet 

Az Egyesület tagsága és különleges jogállású tagsága (pártoló tag) 

 

a) Az Egyesület tagja lehet: 

 

- minden nagykorú magyar állampolgár, akinek állandó lakhelye Magyarországon 

van és rendelkezik az anyaegyesület tagsági kártyájával, 

 

- minden nagykorú külföldi állampolgár, aki az anyaegyesület tagja és 

Magyarországon letelepedett, ideiglenes lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik, és 

 

- belépési nyilatkozatával elfogadja az Egyesület Alapszabályát és vállalja, hogy 

részt vesz az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában. 

 

b) Az Egyesület pártoló tagja lehet 

 

- az a Magyarországon állandó lakhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes 

vagy jogi személy, 

 

- aki tevékenysége alapján kötődik a kőolaj-és földgázbányászathoz, elfogadja az 

Alapszabályt és érdekelt az Egyesület céljainak megvalósításában, amelynek 

erkölcsi és anyagi támogatását vállalja.  
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IV. fejezet 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése. Az egyesületi tagok és pártoló 

tagok jogai és kötelezettségei 

Az Egyesületbe való belépés és az Egyesületből való kilépés önkéntes. Az Egyesületi tagság 

és a pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, elhalálozással vagy jogutód nélküli 

megszűnés esetén törléssel vagy a tag kizárásával szűnik meg 

 

Az egyesületi tagok és pártoló tagok felvétele és a tagsági viszony megszüntetése az Elnökség 

hatáskörébe tartozik.  

Az Egyesület a tagjairól és a pártoló tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. 

Az egyesületi tag jogai: 

- az Egyesület tevékenységében részt venni; 

- az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

- a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 

- az Egyesület irataiba betekintetni; 

- arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

- használhatja az „SPE tagja” címet. 

- 2. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is 

gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a 

közgyűlés kezdetén átadni. 

- A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
 

 

Az egyesületi tag kötelezettségei: 

 a./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 

tevékenységét; 

 b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 

 c./Köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá 

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 

 d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez 

bejelenteni; 

 az Egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása. 
 

Az Egyesület pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület szerveibe nem 

választható. A jogi személy pártoló tag nem tekinthető az Egyesület szervének. A jogi személy 

pártoló tag és az Egyesület együttműködését az Elnökség által jóváhagyott megállapodás 

szabályozhatja. 
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A pártoló tag jogai: 

- tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület szervinek ülésén; 

- javaslatot, észrevételt tehet az Egyesület működésével kapcsolatban; 

- részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben (pl. a rendezvények 

kedvezményes látogatása); 

- vezető tisztségviselővé nem választható. 

A pártoló tag kötelezettségei: 

- az Alapszabály betartása; 

- az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.  

V. fejezet 

Az Egyesület szervezete és működése 

Az Egyesület szervei: 

 

a) A Közgyűlés 

 

b) Az Elnökség, amelynek vezető tisztségviselői az Elnök, két fő Alelnök, a Pénztáros és 

a Titkár 

 

c) Az Elnökség által létrehozott eseti bizottságok 

 

1.) A Közgyűlés 

 

 

1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

2. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a 

Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés 

határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

3. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

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

 

4. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét 

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
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kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra 

történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt Közgyűlést a 

határozatképtelen Közgyűlést követő 30 napon belüli időpontra, az eredetivel azonos 

napirenddel kell összehívni.  

 

5. A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok 

és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az 

Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 

továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 

meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 

napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő 

kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és 

a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület  

megszüntetéséről dönteni. 

 

 

7. A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. Közgyűlés határozatképes, 

ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A tagok vagy az alapítók a 

Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. 

 

 

8. 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 levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló 

bizottságot. 

 

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
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döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. 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 az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és 

következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Ha egy tag valamely ügyben nem 

szavazhat, őt az adott határozat hozatalánál a határozatképesség megállapítása során 

figyelmen kívül kell hagyni.  

 

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 

tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli 

a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a) az Alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

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, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 
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2.) Az Egyesület Elnöksége 

 

1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

2. Az Elnökség legalább 5, legfeljebb 7 tagból áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 

évre választja meg. Az Elnökség tagjai: az elnök, két alelnök, titkár és pénztáros. 

 

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. 

 

4. 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. 

 

5. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 

6. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem 

lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől 

eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő 

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 eltiltottak 

a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

7. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

 

Az Egyesület Elnöke: 

Név:…………………………………………(lakcím:………………………………..) 

Az Az Egyesület Első Alelnöke: 

Név:…………………………………………(lakcím:………………………………..) 

Az Egyesület Második Alenöke: 

Név:…………………………………………(lakcím:………………………………..) 

Az Egyesület Titkára: 

Név:…………………………………………(lakcím:………………………………..) 

Az Egyesület Pénztárosa: 
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Név:…………………………………………(lakcím:………………………………..) 

 

8. Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök és annak akadályoztatása esetén az 

Első Alelnök látja el. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 

9. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

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./  az elnökség 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; és 

l./ a tag felvételéről való döntés. 

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal 
 

10. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökségi tagokon kívül a meghívottak 

vehetnek részt. 

 

11. Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül (távszavazással)hozza meg. 
 

12. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta tartja. Az 

Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor 

minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően - igazolható 

módon - tudomást szereznek az ülés helyéről, annak időpontjáról és napirendi pontjairól.  

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi 

ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. 
 

13. Az Elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult Elnökségi tagok teljes 

létszámmal jelen vannak. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal 

ismét szavazásra kell bocsátani.  

 
 

14. 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; 
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c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

14. Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az Elnökségi ülés 

helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a határozatképesség megállapítását, a 

napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását.  

 

15. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

  

16. Az Elnök jogai, kötelezettségei  

 

- az Elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és munkájáról évenként a 

Közgyűlésnek tartozik beszámolni; 

 

- az elnökségi ülések között jogosult eljárni minden olyan kérdésben, amely nem 

halasztható és nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. E 

tevékenységéről a legközelebbi elnökségi ülésen, majd a Közgyűlésen köteles 

tájékoztatást adni; 

 

- az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén – amennyiben az Elnök a 

képviselet ellátására nem jelölt ki más elnökségi tagot – az Első Alelnök képviseli; 

 

- az Elnök, ha az Egyesület nevében országos nyilvánosságra szánt ügyben 

nyilatkozik, vagy ilyen nyilatkozathoz csatlakozik, amelynek tartalmával 

valamelyik jogi személy pártoló tag nem ért egyet, úgy ezt az elnök köteles a 

nyilvánosság felé jelezni; 
 

-    utalványozási jog gyakorlása; 

 

-    képviseli az Egyesületet és rendelkezik a bankszámla felett. 

 

-  

 

Az Első Alelnök feladatai: 

 

- önálló feladatként és önálló felelősséggel szervezi az Egyesület szakmai 

programjait, gondoskodik a rendezvények előkészítéséről; 

 

- az Elnök távollétében ellátja az elnöki feladatokat és teljes jogkörben gyakorolja 

annak jogait. 

 

A Második Alelnök feladatai:  
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- önálló feladatként és felelősséggel szervezi az Egyesület természetes és pártoló 

tagjainak az egyesület céljait szolgáló tevékenységét; 

 

- előkészíti az Elnökségnek a tagfelvétellel kapcsolatos döntéseit; 

 

- gondoskodik az Egyesület tagságának naprakész nyilvántartásáról; 

 

- Az Elnökség tagjaként, az Elnök megbízásából képviseli az Egyesületet.  

 

 

 

A Pénztáros feladatai 

 

- önálló feladatként kezeli az egyesület bevételeit és kiadásait, gondoskodik a 

pénzforgalom könyveléséről és nyilvántartásáról. Évente köteles ellenőrizni az 

egyesület gazdálkodását, amelynek eredményéről tájékoztatja az Elnökséget; 

 

- az Elnökség döntéseivel összhangban biztosítja az egyesületi vagyonnal való 

ésszerű gazdálkodást, és ebben a körben biztosítja a jogszabályokban előírt 

nyilvántartási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését; 

 

- évenként javaslatot tesz az Egyesület költségvetési tervére, és gondoskodik az éves 

pénzügyi beszámoló elkészítéséről és annak a Felügyelő Bizottság által történő 

felülvizsgálatáról; 

 

- az Elnökség tagjaként, az Elnök megbízásából képviseli az Egyesületet 

 

A Titkár feladatai: 

 

- irányítja és vezeti az Elnökség adminisztrációját; 

 

- gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek szabályszerű összehívásáról, 

vezeti az ülések jegyzőkönyveit; 

 

- gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak nyilvántartásáról, 

figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását; 

 

- az Elnökség tagjaként, az Elnök megbízásából képviseli az Egyesületet   

 

 

3.) Az Egyesület gazdálkodása 

 

a) Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetést és az éves mérleget 

az Elnökség nevében a Pénztáros terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyásra. A 

költségvetés tartalmazza a bevételeket, valamint a költségeket, ráfordításokat (együtt: 

kiadások) 

 

b) Az Egyesület a társult egyesület, az anya-egyesület részére a közös költségek 

fedezésére – külön megállapodás alapján – a költségvetés keretei között átadhat.  
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c) Az Egyesület pénzügyi gazdálkodása tekintetében a Közgyűlésnek a költségvetés és 

mérleg jóváhagyására vonatkozó jogköre nem érinti az Elnök és az elnökségi tagok 

felelősségét. 

 

d) Az Egyesület központi deviza folyószámlával és forint folyószámlával rendelkezik. 

 

e) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek 

az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 

 

4.) Az Egyesület külső kapcsolatai 

 

a) Az Egyesület országos szervezet, jogi személy, amely keresi az együttműködést más 

nemzetközi szakmai szervezetekkel. 

 

b) Az Egyesület társult tagja lehet más hazai és külföldi szövetségnek, más egyesületnek, 

anélkül, hogy azzal egyesülne. 

 

c) Az Egyesület nemzetközi szervezetekben való tagságát általa delegált egyéni tag útján 

is megvalósíthatja 

 

5.) Az Egyesület megszűnése 
 

 

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  

- a tagok kimondják megszűnését; vagy 

- az arra jogosult szerv megszünteti; 

- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

Az egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több 

egyesületre szétválik. 

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy 

hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

 

6.) Záró rendelkezések 

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

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

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezései az irányadóak. 
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Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megfelel a Budapesten, 2016. 

február 22.. napján kelt  xxx/2016 (02.22.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 

hatályos tartalomnak. 

 

Kelt: Budapest, 2016. év. február hó 22. napján 

 

 

  

………………………………...     ……………………………………… 

Egyesület elnöke      Egyesület Első Alelnöke 

 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 


