
ALAPSZABÁLY  
 
A Császári és Királyi Haditengerészet Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi 
II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 
61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal 
módosítja: 
 

I.  FEJEZET  
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

 
1. § 

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: 
 
(1) Az Egyesület neve:  TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület  
 
(2) Az Egyesület neve röviden: TIT HMHE  
 
(3) Az Egyesület székhelye: 1012, Budapest, Logodi utca 75. II. em. 11. 
 
(4) Az Egyesület jogi személy, az 1989. évi II. törvény szerint működő társadalmi szervezet, 
amely az 1997. évi CLVI. törvény szerint közhasznú szervezetként működik. 
 
(5) Az Egyesület jelvénye kör alakú mezőben egy kormánykerék és egy horgony stilizált képe, a 
horgony szárán körbefutó horgonykötéllel (ez egyúttal a hajózástörténeti tagozat jelképe is), 
középen a TIT-, a horgony karjai fölött pedig a tagozatok jelképeivel: balra a modellező tagozat 
jelképe – körmezőben bordarajz, jobbra pedig a hagyományőrző tagozat jelképe – az egykori 
Császári és Királyi Haditengerészet címere, az embléma körül körben a „TIT Hajózástörténeti, -
Modellező és Hagyományőrző Egyesület” felirat olvasható. 
 

 
 



2. § 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége: 

 
(1) Az Egyesület céljai: Az egyetemes és a magyar (osztrák-magyar) kereskedelmi- és 
haditengerészet, hajózás, hajóépítés és hajósképzés történetének kutatása, népszerűsítése, a 
nemzet kollektív történettudatába való beemelése, az ezekkel összefüggő tudományos kutató-, 
ismeretterjesztő-, hobbi- és hagyományőrző tevékenység folytatása. Az előzőekkel összefüggő 
tárgyi emlékek és relikviák felkutatása, rendszerezése, megőrzése és bemutatása, a felsorolt 
témákban írott szakirodalom kiadásának elősegítése, támogatása, terjesztése. Szakkönyv és 
dokumentumtár, valamint kutatóközpont létrehozása. 
 
(2) Az Egyesület célja továbbá, hogy a makett- és modellépítést, mint hasznos szabadidős 
tevékenységet minél szélesebb körben megismertesse – elsősorban a fiatalokkal – annak 
érdekében, hogy a makett- és modellépítésen keresztül történelmi, haditechnikai, kémiai és fizikai 
ismereteket közvetítsen, fejlessze a kreativitást, türelemre, kitartásra neveljen, hozzájáruljon a 
kézügyesség, a koordinált mozgás és az összetett gondolkodás fejlesztéséhez. Az Egyesület 
mindezek érdekében a makett- és modell-építőtevékenység élénkítésére és bővítésére 
törekszik, elősegíti tevékenységének szélesebb körben való megismertetését, gondoskodik a 
hajózási ágazat rendszeres képviseletéről a hazai és nemzetközi makett- és modell-építő 
fórumokon, valamint az Egyesületben megvalósuló makett- és modell-építő tevékenység 
hangsúlyos hazai és külföldi megjelenítéséről. Ennek érdekében az Egyesület támogatja a 
makett- és modellépítő szakkörök, klubok létrehozását, működését; évente kiállítást tart a tagok és 
az egyesület által támogatott szakkörök munkáinak bemutatására, valamint támogatja a tagok más 
kiállításokon, versenyeken történő megjelenését, részvételét. 
 
(3) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi: 

a) Tudományos tevékenység, kutatás. 
b) Kulturális tevékenység. 
c) Kulturális örökség megóvása. 

ca) a víziközlekedés történeti múltjának megőrzése, ápolása; 
cb) tárgyi és személyi emlékek gyűjtése, gondozása, bemutatása. 

d) Ismeretterjesztés. 
e) Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

ea) összehangolt egyesületi szellem kialakítása; 
eb) a szakterületén a társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás 

eszközeinek felhasználásával küzd a hazai hajózás történetének tényszerű és alapos 
társadalmi megismerésért és megbecsüléséért többek között annak érdekében, hogy a 
magyar hajózás aktuális és jövendő fejlesztéséhez felhasználható, azt megalapozó 
történeti információk minél teljesebb és hiteles adattára álljon az érintett szakmai 
közösségek, a fejlesztésben érdekelt, állami és civil szervezetek, vállalkozások 
rendelkezésére; 

ec) hirdeti és terjeszti a vízi közlekedés előnyeit, bemutatja hasznosságát a természet- és 
környezetvédelem területén, gyűjti, számon tartja és terjeszti a magyar hajózás, 
hajóépítés, hajósképzés, navigáció, tengerészeti térképészet eredményeit, ennek 
érdekében kiállításokat egyéb kulturális rendezvényeket szervez, illetve azok 
szervezésében közreműködik, ahhoz szakmai segítséget nyújt, múzeumok, köz- és 
magángyűjtemények, állami- és civil szervezetek, vállalkozások számára; 

ed) más hajózási, hajózástörténeti szervezetekkel, személyekkel együtt részt vesz a 
hajózás és a kapcsolódó szakterületeket érintő társadalmi párbeszéd kialakításában és 
hozzájárul annak fejlesztéséhez, az együttműködés kiszélesítéséhez; 



eg) gondoskodik az egyesület szakmai fórumának megjelenéséről, a klubokra jellemző 
bensőséges, baráti kötelékek kialakításáról és megőrzéséről, a tagok közös 
érdeklődésére alapozott kötetlen együttműködési formák ösztönzéséről; 

eh) a helyi önkormányzattal együttműködve működteti a nagykörűi Haditengerészeti- 
és Fegyvergyűjteményt. 

 
(4) Az Egyesület a (3) bekezdésben felsorolt közhasznú tevékenységeinek elősegítése céljából az 
alábbi tevékenységeket is folytatja: 

a) előadások, konferenciák, vitaülések, továbbképzések és gyakorlati bemutatók rendezése. 
b) 5811 Könyvkiadás 
c) 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
d) 5914 Filmvetítés 
e) 5829 Szoftver-kiadás  
f) 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 
g) 6203 Számítógép-üzemeltetés 
h) 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
i) 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
j) 7430 Fordítás, tolmácsolás 
k) 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
l) 8542 Felsőfokú oktatás 
m) 8532 Szakmai középfokú oktatás 
n) 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás  
o) 9499 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
(5) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján 
való közzététel útján biztosítja.  
 
(6) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen 
a közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.  
 
(8) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, 
önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
 
(9) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés 
nélkül igénybe veheti. 
 

3. § 
Az Egyesület tagjai 

 
(1) Az egyesületnek tagja lehet mindaz a: 
- természetes személy 
- jogi személy 
akik (amelyek) elfogadják az egyesület célkitűzéseit. 
 
(2) Az egyesületi tagság önkéntes. 
Az egyesület tagja: 
- a tagdíj-fizető tag 



- a pártoló tag 
- tiszteletbeli tag. 
 
(3) Az egyesület rendes tagdíj-fizető tagja az a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve jogi 
személy, aki belépési szándékát írásban bejelentette, belépési nyilatkozatát az egyesület 
székhelycímére, vagy elnökségéhez eljutatta, az elnökség ezt elfogadta, az alapszabályban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a tagsággal járó kötelezettségeinek folyamatosan 
és felelősen eleget tesz, illetve jogait felelősen gyakorolja. 

a) a természetes személy tagok tagdíját a közgyűlés határozza meg. 
b) a jogi személy tagdíját a vele kötött külön megállapodásban az elnökség határozza meg. 

 
(4) Az egyesület tiszteletbeli tagja az a személy, akit a közgyűlés érdemei elismeréséül, vagy az 
egyesület céljainak megvalósításában kifejtett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ. A 
tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, a rendes tag jogai közül csak a közgyűlésen való részvétel és 
szavazás joga illeti meg. 
 
(5) Az egyesület pártoló tagja az a személy, magyar vagy külföldi állampolgár, illetve jogi 
személy, aki belépési szándékát írásban bejelentette, belépési nyilatkozatát az egyesület székhely 
címére, vagy elnökségéhez eljutatta, az elnök ezt elfogadta, az elnökség által a pártoló tagokra 
megállapított tagdíjfizetési kötelezettséget vállalja, de nem választ, ill. nem választható, a 
közgyűlésen nem szavaz. 
 

4. § 
Az egyesületi tagok jogai 

 
(1) Az egyesület közgyűlésén az egyesület tagjai személyesen gyakorolják jogaikat, szavaznak a 
döntésre bocsátott kérdésekben és véleményt nyilvánítanak. 
 
(2) Az egyesület tagjai jogosultak: 

a) az egyesület céljainak elérése érdekében az egyesület bármelyik szerve elé javaslatot 
előterjeszteni és kérni javaslataik közgyűlés elé terjesztését, 

b) tájékoztatást kérni és kapni az egyesület mindennemű tevékenységéről, működéséről 
anyagi hátteréről, 

c) az egyesület (saját, bérelt, vagy egyesületi megőrzésbe átvett) tárgyait, eszközeit az erre a 
célra külön megállapított szabályok szerint igénybe venni és használni, 

d) a tagsági jogok által járó minden kedvezményt az egyenlő jogok alapján igénybe venni, 
e) kérni az egyesület támogatását szakmai munkájának, javaslatainak és eredményeinek 

ismertetéséhez, 
f) egyesületi támogatást kérni szaktudományok, modell- és makettépítő tevékenység 

folytatásához, továbbá szakmai előadáshoz és publikációhoz, valamint kiállítások, 
rendezvények szervezéséhez, 

g) részt venni (az előzetes feltételek megléte esetén) az Egyesület és a Tagozatok 
rendezvényein. 

 
(3) A rendes természetes személy tag saját jogán, jogi személy tag megbízottja útján, egy 
szavazattal, képviseli magát az Egyesület legfőbb szervében, a közgyűlésen, véleményt 
nyilváníthat és szavazhat. 
 
(4) A természetes személy tag az 1989. évi II. tv-ben foglalt szabályok szerint az Egyesület 
bármely tisztségére megválasztható. 
 



(5) A tag az Egyesület szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 
napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
 

5. § 
Az egyesületi tagok kötelezettségei 

 
Az Egyesület minden tagjának kötelessége: 
 
(1) Az alapszabály betartása. 
 
(2) Az egyesületi célok (lehetősége és képességei szerinti) megvalósítása, rendszeres egyesületi 
tevékenység kifejtése. 
 
(3) Alkotó és felelősségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben. 
 
(4) Az Egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és az 
Egyesület nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és szellemiségének 
képviselete. 
 
(5) Az Egyesület társadalmi és szakmai tekintélye, függetlensége és pártatlansága feletti őrködés, 
az Egyesület tagjához méltó magatartás, a hivatástudat, és az összetartozás szellemének ápolása. 
 
(6) Az Egyesület egységének megőrzéséért, szellemi és anyagi gyarapodásáért és a tagsági kör 
bővítéséért tevékenykedni. 
 
(7) Tiszteletben tartani az Egyesület Alapszabályában rögzített szervezeti kereteket. 
 
(8) A tagsági díj előírás szerinti fizetése, kivéve azokat a tagokat, akiknek írásos kérelmükre az 
elnökség az adott évre tagdíjmentességet engedélyezett. 
 

6. § 
Az egyesületi tagság megszűnése 

 
(1) Az egyesületi tagság megszűnik 

a) kilépéssel, a tag írásbeli kilépő nyilatkozatának elnökséghez történő eljuttatásával a 
kézhezvétel napján, 

b) kizárással, 
c) elhalálozással (természetes személy tag esetén), 
d) jogi személy megszűnésével 
e) az Egyesület megszűnésével. 

 
(2) Kizárható az a tag: 

a) aki az Alapszabály előírásait megsérti, 
b) aki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az Egyesület érdekeit, hátráltatja tevékenységét, 

amely méltatlanná teszi az egyesületi tagságra. 
c) aki tagdíját az elnökség, ill. az elnökség által a tagdíjak szedésével és nyilvántartásával 

megbízott személy, vagy szervezeti egység felhívására sem fizeti meg. 
 
(3) Tag kizárása ügyében az elnökség javaslatára a közgyűlés dönt. A kizáráshoz a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedének szavazata szükséges. A 
határozat a közgyűlés előtt fellebbezhető meg. 
 



(4) Tiszteletbeli tag cím visszavonásáról elnökségi javaslat alapján a közgyűlés dönt. 
 
(5) A tag kizárásáról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat csak a 
határozattal érintett személy meghallgatását követően hozható meg. 
 
 

II.  FEJEZET  
SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYOK  

 
7. § 

Az Egyesület szervezete, működése, összeférhetetlenség 
 
(1) Az Egyesület szervei: 

a) Közgyűlés (az Egyesület legfőbb szerve) 
b) az Elnökség 
c) a Felügyelő Bizottság 
d) a Tagozatok 
e) az Ideiglenes Bizottságok 

 
(2) Az Egyesület vezető tisztségviselői 

a) az Elnökség tagjai 
b) a Felügyelő Bizottság tagjai 

 
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogi következmények alól nem mentesült, és akit a 
közügyek gyakorlásától eltiltottak. 

b) aki a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 9. § hatálya alatt áll. 
c) aki politikai párt tagja. 

 
(4) A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt, köteles továbbá az egyesületet tájékoztatni arról, ha tisztsége betöltésével 
kapcsolatos kizáró ok áll fenn, vagy következik be. A közhasznú szervezet megszűntét követő két 
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
(5) Egyebekben az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érintett (szerződést kellene kötni vele, vagy pert kellene 
indítani ellene). Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

8. § 
A közgyűlés 

 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés 



a) a Közgyűlés legalább évente egyszer, az év elején (legkésőbb május végéig) ül össze. 
Rendes közgyűlés összehívásáról az Elnökség döntése alapján az elnök (akadályoztatása 
esetén az alelnök) köteles gondoskodni. 

b) a meghívónak tartalmazni kell: 
ba) a közgyűlés helyét 
bb) a közgyűlés kezdési időpontját 
bc) a napirendi pontokat. 

c) a meghívóban fel kell tüntetni, hogy határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi 
pontok megtárgyalására a pótközgyűlés mikor és hol kerül megtartásra. 

d) a meghívót írásban kell küldeni a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal a 
tag által megadott elektronikus postacímre, ennek hiányában a tag megadott lakcímére 
illetve levelezési címére. 

e) a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok 50%-a +1 fő megjelent. 
f) a határozatképtelenség miatti pótközgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban. 
g) a Közgyűlésen az Egyesület elnöke elnököl, távollétében bármelyik elnökségi tag. 

 
(2) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha az egyesületi tagok egyötöde a közgyűlés összehívását 
az ok és a cél megjelölésével az elnökségtől írásban kéri, illetve, ha ezt az Egyesület elnöksége 
vagy Felügyelő Bizottsága az Egyesület érdekében szükségesnek látja. 
 
(3) A kérelem kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül az elnök (akadályoztatása esetén 
az alelnök) köteles a rendkívüli közgyűlést összehívni. Ugyancsak rendkívüli közgyűlést kell 
összehívni, ha azt az Egyesület felügyelő szerve írásban indítványozza, vagy a bíróság elrendeli. 
 
(4) A közgyűlés más egyesületi szervek hatáskörébe utalt kérdésekben a döntési jogot egyszerű 
szótöbbséggel saját hatáskörébe vonhatja. 
 
(5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; 
b) más egyesülettel való egyesülés, más szervezetbe történő ki- és belépés elhatározása, 

kétharmados szavazat-többséggel; 
c) az Egyesület feloszlásának kimondása, kétharmados szavazat-többséggel; 
d) az elnök éves beszámolója és az elnökség által beterjesztett közhasznúsági jelentés 

elfogadása, amely tartalmazza a: 
da) számviteli beszámolót, 
db) a költségvetési támogatás felhasználását, 
dc) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
dd) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
df) a központi költségvetési szervtől, 
dg) az elkülönített állami pénzalapoktól, 
dh) a helyi önkormányzatoktól, kissebségi települési önkormányzatoktól, a települési 

önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét, 

di) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét 

dj) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 
e) az egyesületi szaklap alapítása, vagy megszűntetése, 
f) az Egyesület költségvetésének meghatározása, 
g) az egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása, 
h) az Elnökség és a Felügyeli Bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása a 10. §-

ban, valamint a 13. §-ban rögzítettek szerint, 



i) a befektetési szabályzat elfogadása, 
j) a kizárás, illetve a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, 
k) egyesületi kitüntetések alapítása és adományozása, 
l) természetes személy tagok tagdíjának és az Egyesület szaklapjának előfizetési díjának 

megállapítása. 
 
(6) A közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az (5) 
bekezdésben felsorolt azon eseteket, amelyekben az Alapszabály minősített többséget ír elő. 
 
(7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két 
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv betekintésre minden érdeklődő rendelkezésére áll a klubnapokon 
és az elnökségi ülések ideje alatt, továbbá előzetes egyeztetés után az Egyesület székhelyén. 
 
(8) Az Egyesület közgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. A közgyűlés 
határozatait az Egyesület szaklapjában vagy honlapján, vagy mindegyik megléte esetén 
mindkettőben nyilvánosságra kell hozni. 
 
(9) Az Elnökség és az Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés határozott időre választja. Abban az 
esetben, ha ezen testületek tagjai közül bárkinek a tisztsége a mandátumi idő lejárta előtt 
bármilyen okból megszűnik, úgy a soron következő közgyűlésen kötelezően pótválasztást kell 
tartani és a meghatározott tisztségre s a még hátralevő időszakra újból tisztségviselőt kell 
választani. A választásig az elnökség jogosult tagjai közül ügyvivő tisztségviselőt kijelölni, ha ezt 
szükségesnek látja. 
 

9. § 
Az Elnökség 

 
(1) A Közgyűlése megválasztja és felkéri az Egyesület 3 főből álló Elnökségét, amely két 
közgyűlés között az Egyesület ügyeit intézi. Az Elnökség tagja az elnök, a titkár, és a 
pénztárnok. Jogviszonyuk a Közgyűléstől kapott felkérés elfogadásával jön létre. Az Elnökség 
tagjainak jogviszonya 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben az Elnökség éves 
beszámolóját a Közgyűlés nem fogadja el, az Közgyűlésnek az Elnökségi tagokat vissza kell hívni 
és új Elnökséget kell választani. Az elnökség tagjainak jogviszonya egyebekben megszűnik a tag 
halálával és lemondásával, mely esetekben a Közgyűlésnek új elnökségi tagot kell választani. Az 
időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 
 
(2) Az elnökség testületként működik, és annak minden tagja munkáját az Egyesület 
alapszabályában rögzített célok szem előtt tartásával, a közgyűlés határozatainak megfelelően 
végzi. Az elnökség munkájáról köteles a közgyűlésnek évente beszámolni. Az elnökség a 
közgyűlésen keresztül tartozik a tagságnak felelősséggel. 
 
(3) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

a) tagfelvétel jóváhagyása, 
b) az éves tagdíj mértéknek meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 

kivételével,  
c) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok, egyesületi szabályzatok megalkotása,  
d) az ügyrend elfogadása,e) az etikai szabályok elfogadása,  
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,  
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 

beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési 
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, 



h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 
terjesztése  

i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe.  

 
(4) Az Elnökség lehetőleg havonta, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az elnökségi 
ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az 
elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, 
a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az 
elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések a tagság számára nyilvánosak. A 
határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. A határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell és az 
Egyesület honlapján közzé kell tenni.  
 

10. § 
Az Elnök 

 
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel 1 év időtartamra választott vezető 
tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult. 
 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:  

a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,  
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,  
c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,  
d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,  
e) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyása céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése  
f) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése, amennyiben ez személyiségi jogokat sem sért, a Közgyűlés 
és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az 
Egyesület Internetes honlapján nyilvánosságra hozza.  

g) Hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, 
h) Kapcsolattartás az országos illetőleg szakmai partnerekkel 
i) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása a pénztárossal. Teljes anyagi felelősséggel 

kezeli az Egyesület vagyonát, a tagdíjon felül is. 
j) Önállóan eljárhat és aláírhat az Egyesület nevében. 

 
11. § 

A tiszteletbeli elnök 
 
Az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés tiszteletbeli elnökö(ke)t választhat. 

  
 

12.§ 
A titkár 

 
(1) Az egyesület főtitkárát 1 éves időtartalomra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a 
Közgyűlésnek felelős. A főtitkár vezeti a tagkönyvet, az elnökségi és a közgyűlési jegyzőkönyvet. 
A titkár feladata az Egyesület Közgyűlése és az Elnökség által hozott határozatokról olyan 
nyilvántartás vezetése, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 
 



(2) A titkár további jogai és kötelezettségei: 
a) Az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. 
b) Észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésére. 
c) Javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására. 
d) Megbízás alapján az Egyesület képviselete. 

 
13.§ 

A pénztárnok 
 
A pénztárnok az Egyesület minden, a 15.§-ban felsorolt gazdasági, pénzügyi természetű 
tevékenységének intézéséért és azzal összefüggésben – az Elnökség megbízása alapján – az 
Egyesület képviseletéért felelős vezető tisztségviselő, aki felelősséggel tartozik az Egyesület 
teljes vagyonának kezeléséért. A pénztárnokot 1 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki 
tevékenységéről évente az éves beszámoló elfogadásakor, vagy egyébként – igény szerint erre 
vonatkozó kérés esetén – ettől eltérő időpontban beszámol a Közgyűlésnek. 
 

14. § 
A Felügyelő Bizottság 

 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért 
az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. 
Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az 
alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 
 

15. § 
Az Egyesület szakmai lapjának, honlapjának főszerkesztője 

 
(1) Az Egyesület szaklapjának, honlapjának főszerkesztőjét, főszerkesztőit az elnökség jelöli ki. 
 
(2) A főszerkesztő tevékenysége során köteles az Egyesület célkitűzéseit, az Egyesület 
alapszabályát, a szakmai igényességet és az etikai szempontokat szem előtt tartani. 
 
(3) A szaklap és a honlap tartalmának meghatározásakor a főszerkesztőnek az Egyesület szakmai 
tevékenységei által lefedett szakterületek arányos, egyenlő mértékű reprezentációjára kell 
törekednie. 
 

16.§ 
A tagozatok 

 
(1) Az Egyesület célja és tevékenysége valamely szakterülete iránt érdeklődő, legalább 3 (három) 
egyesületi tag tagozatot alakíthat. 
 
(2) A tagozatot alakítani kívánók a tagozat szakmai működési körének, céljának, munkatervének 
bemutatásával kérhetik az elnökségtől a tagozat működésének engedélyezését. 
 
(3) A tagozat elnökét, továbbá egyéb, a tagozat tagjai által meghatározott tisztségviselőjét, a 
tagozat tagjai választják meg. A tagozatvezetők a tagozat vezetése mellett az egyesület 
tisztségviselőjévé is választhatók. 
 
(4) A tagozatok munkájukról az évi rendes közgyűlésen, és ha igénylik, az Egyesület szakmai 
fórumain számolnak be. 
 



(5) A tagozatok vezetői az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 

17. § 
Az Egyesület gazdálkodása 

 
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 
jövedelmekből gazdálkodik. A felajánlott támogatás elfogadásához az Elnökség határozata 
szükséges. 
 
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében 
fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz 
kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 
 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen. 
 
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, 
azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú 
szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
 
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti.  
 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 
hitel törlesztésére nem használhatja fel. (11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és 
nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület 
köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját 
honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. 
 
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az 
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak 
elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 
 
(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  
 



(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület 
elnöke biztosítja az érdeklődők részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban, 
felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése 
mellett másolatot kérhet. 
 
(15) Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden 
esetben az elnök és a pénztárnok együttes aláírása szükséges. A bankszámlán jóváírt vagyont 
őrizni, és a mindenkori lehetőségek szerint gyarapítani kell. 
 

18. § 
Az Egyesület képviselete 

 
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 
 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és a Pénztárnok együttesen jogosult rendelkezni. 
 
 

III.  FEJEZET 
MEGSZŰNÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
19. § 

Az Egyesület megszűnése 
 
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 
egyesülését kimondja.  
 
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 
megszűnését megállapítja. 
 
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. 
 
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 

20. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó 
hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.  
 
(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2009-10-31. napján tartott 
Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.  
 
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a szükséges mellékletekkel 
együtt benyújtja.  
 
Kelt: Budapest, 2009. október 31. 
 



………………………… 
Elnök 
 
………………………. 
Jegyzőkönyv-vezető 
 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
1.
 
 
2. 


