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I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 

Az egyesület neve: "Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai 
Egyesülete" 
Rövidítve: "Házi Gyermekorvosok Egyesülete" 

 
2. § 

 
(1) Az egyesület működési területe: Magyarország 
(2) Az egyesület székhelye: H-1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. V. em. 24. 
(3) Az egyesület alapítási éve: 1995. 
(4) Az egyesület bélyegzője: kör alakban "Házi Gyermekorvosok Egyesülete" felirat 

 
3.§ 

 
(1) Az egyesület jogi személy. 
(2) Az egyesületnek területi szervezetei, egyéb szervezeti egységei lehetnek ezek önálló 

vagy nem önálló jogi személyek. A jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek 
önálló alapító okirattal vagy szervezeti működési szabályzattal rendelkeznek, amelyek 
nem tartalmazhatnak jelen Alapító Okiratban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket. 

(3) Az egyesület a hazai házi gyermekorvosok érdekvédelméért, érdekképviseletéért, 
szakmai fejlődéséért tenni kívánó és a tagsági feltételeknek megfelelő magyarországi 
házi gyermekorvosok önkéntes, politikamentes érdekvédelmi és -képviseleti társadalmi 
szervezete. Az egyesület politikai pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem 
fogadhat el, a választásokon nem kíván jelölteket állítani. 

(4) Az egyesület és más személy között felmerülő vagy fennálló jogvitás kérdések 
eldöntésére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességet ismeri el. 

 
 
II.  AZ EGYESÜLET CÉLJA, ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 
4. § 

 
(1) A szervezet célja 

a) a házi gyermekorvosok speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeinek képviselete és 
-érvényesítése, 

b) a házi gyermekorvosi tevékenység szakmai színvonalának megőrzése és fejlesztése,  
c) a házi gyermekorvosokat érintő szakmai protokoll és minőségbiztosítási rendszer 

kidolgozásában és karbantartásában való folyamatos részvétel, 
d) általános érdekvédelem és -képviselet biztosítása.  

(2) Elősegíti a házi gyermekorvosok szakmai és gazdasági tevékenységét, hozzájárul a 
fejlesztési lehetőségek kimunkálásához, ideértve különösen: 
a) a hazai és a nemzetközi tapasztalatok rendszeres beszerzését és  továbbadását,  
b) szervezi és anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a közérdeklődésre számot tartó 

témát feldolgozó hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
c) lehetőségeihez mérten szakmailag elősegíti a gyermekorvoslásban kidolgozott új 

módszerek bevezetését és elterjesztését 
d) elősegíti a szakmai képzések és továbbképzések szervezését, 
e) hozzájárul az érdekeltek együttműködésének szélesítéséhez és fejlesztéséhez; 
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(3) Biztosítja az együttműködést az érdekelt központi állami és államigazgatási 
szervezetekkel, így különösen az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálattal, a Magyar Orvosi Kamarával; a Szakmai Kollégiumokkal, ezen belül 
különösen a Gyermek-alapellátás (Házi gyermekorvostan, ifjúság- és iskolaorvostan, a 
Gyermekgyógyászati) Tagozattal illetve Tanáccsal; a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságával, a Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetségével, a Magyar Védőnők 
Egyesületével valamint az egyéb társadalmi és szakmai szervezetekkel. 

(4) Az Egyesület célul tűzi, hogy biztosítja a tagok számára, hogy közösen egyeztetett 
álláspontjuk eljusson a jogalkotóhoz. 
(5) Tagjai és harmadik személyek számára gazdasági és szakmai tanácsadó tevékenységet 

végez.  
(6) Céljainak elérése érdekében információkat nyújt, nyilvántartásokat vezet, adatbankot 

hoz létre, amelynek szolgáltatásait tagjai illetve harmadik személy számára 
rendelkezésre bocsát.  

(7) A házi gyermekorvosi tevékenység fejlesztése érdekében, igény esetén, alapítványokat 
vagy pénzügyi alapokat hoz létre, díjakat alapít, kitüntetéseket adományoz. 

(8) Részt vesz a szakember képzés elveinek kialakításában, a szakmai újdonságok 
széleskörű ismertetésében.  

(9) Nemzetközi kapcsolatokat tart fent külföldi szervekkel, szervezetekkel.  
(10) Az egyesületi élet eseményeit, valamint szakma-politikai információkat tartalmazó 

újságot ad ki. 
(11) Céljai elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytat, különös tekintettel a 

következőkre: 
kiadói tevékenység, 
reklám és marketing tevékenység, 
rendezvény, kiállítás szervezői tevékenység, 
kutatás, képzés, továbbképzési tevékenység 
jogi tevékenység, 
egyéb szakmai, tudományos és kiegészítő üzleti tevékenység 
 

 
 
III.  AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5.§ 
 

(1) Az egyesület tagjai lehetnek 
a) rendes tag,  
b) tiszteletbeli tag,  
c) pártoló tag 

(2) Az egyesület rendes tagja lehet mindazon magyar állampolgárságú csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező természetes személy, illetve mindazon 
Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki egyetért az egyesület alapszabályával és 
az abban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el.  

(3) Az egyesület jogi személyiségű rendes tagjai, jogaikat képviselők útján gyakorolják.  
(4) A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.  
(5) A rendes tag felvételét megtagadó határozat ellen az egyesület küldöttgyűléséhez lehet 

fellebbezni. 
(6) A rendes tag joga, hogy: 
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a) a küldöttek és a megyei összekötők közvetlen megválasztása, az egyesület 
küldöttgyűlésén tanácskozási, joggal részt vegyen, küldött útján tisztségviselőt 
választhat és bármely tisztségre választható, 
b) részt vegyen az egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében,  

a bizottság(ok) munkájában, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és 
végrehajtásában, illetve az egyesület egyéb tevékenységében, 

c) részt vegyen az egyesület vagy mások által rendezett kongresszusokon, 
konferenciákon, vitákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken 
előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja, 

d) az egyesület vezető szervei által meghatározott díjtételek szerint kedvezményesen, 
illetőleg térítési díj ellenében igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait, anyagi 
eszközeit, felszereléseit, berendezéseit, 

e) folyamatos tájékoztatást nyerjen az egyesület bármely területén folyó munkáról és 
eseményről, tagjait érintő határozatairól  állásfoglalásairól,  

f) az egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát 
felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított törvényes 
határidőn belül a bíróság  előtt megtámadja. 

(7) A rendes tag kötelessége, hogy: 
a) az egyesület alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban 

meghatározott kötelességeinek eleget tegyen, 
b) az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása 

szerint végezze, 
c) az egyesület vezető testületeinek felkérésére az egyesületben végzett 

tevékenységéről beszámoljon, 
d) szakmai kérdésekben véleményt alkosson,  
e) a küldöttgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizessen.  

(8) Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület 
célkitűzéseivel, tevékenységével egyetért, és munkássága alapján az egyesület 
tiszteletbeli taggá fogadja. A tiszteletbeli tagot az egyesület küldöttei választják meg a 
tagságra.  

(9) Az egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes és jogi személyek, akik az 
egyesület célkitűzéseivel és tevékenységével egyetértenek, az egyesületet feladatainak 
ellátásában anyagi vagy erkölcsi támogatásban részesítik. A pártoló tagsági 
jogviszonyt az egyesület képviselője valamint a pártoló tag közötti együttműködési 
megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és meghatározatlan időre 
egyaránt.  

 
6.§ 

 
A tiszteletbeli valamint pártoló tagok érdeklődésük esetén részt vehetnek az egyesület 
küldöttgyűlésén, valamint rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető 
tisztségek betöltésére nem választhatók. A tiszteletbeli és pártoló tagok javaslataikat, 
észrevételeiket az egyesület egyéb fórumain minden korlátozás nélkül érvényesíthetik.  

 
7.§ 

 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 
(1) A rendes tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat dátumával kezdődően keletkezik, 

amennyiben az egyesület vezetősége a jelentkezőt az egyesület tagjai sorába felveszi.  
(2) A rendes tagság megszűnik: 
 - a tag halálával, 
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 - a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 
- a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,  
- kilépéssel, vagy 
- a kizárással (nyilvántartásból törléssel). 

(3) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
(4) Kizárással szűnik meg annak a rendes tagnak a tagsági viszonya, aki jogszabállyal, az 

egyesület alapszabályával, vagy az egyesület határozatával, illetőleg az egyesület 
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartást folytat és e tevékenységgel ismételt 
írásbeli felszólítással sem hagy fel, illetve tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt 
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A kizárást bármely tag vagy az egyesület 
bármely szervezete kezdeményezheti. A kizárási eljárást az egyesület vezetősége 
folytatja le, az eljárás folyamán meghallgatja a kezdeményezőt és a kizárásra javasolt 
tagot, megvizsgálja az esetleges bizonyítékokat, biztosítja a tisztességes eljárást. Az 
eljárásról lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A rendes tag kizárásáról az 
egyesület vezetősége dönt, amely döntés ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. 

 - A kizárásról hozott vezetőségi határozatot és annak indoklását a kizárt taggal írásban 
kell - igazolható módon - közölni, a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon 
belül; 

 - A vezetőség határozata ellen a kizárt tag 30 (harminc) napon belül írásbeli 
fellebbezést nyújthat be a küldöttgyűlésnek címezve, az egyesület vezetőségéhez; 

 - a küldöttgyűlést a vezetőség 60 (hatvan) napon belül köteles összehívni, vagy a 
kizárási határozatát visszavonja. 

(5) A tiszteletbeli tagság az egyesület vezetőségének a felkérésére vonatkozó határozatával 
keletkezik és határozatlan ideig tart. Megszűnését kezdeményezheti az egyesület 
vezetősége, tagok, a tiszteletbeli tag.  

(6) Pártoló tagság az erre vonatkozó együttműködési megállapodás szerint keletkezik és 
szűnik meg.  

(7) Mivel az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. A felmondásról az egyesület küldöttgyűlése dönt.  

 
 
IV.   EGYESÜLET SZERVEZETE 
 

8.§ 
 

Az egyesület szervei és vezető és más tisztségviselői 
 

(1) Az egyesület szervei 
- a küldöttgyűlés, 
- a küldött és megyei összekötőt választó regionális (megyei) taggyűlés 
- az egyesület vezetősége, 
- a felügyelőbizottság, 
- megyei összekötők testülete, 
- Szervezet: 

neve: Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgálati Hálózata 
Idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Primary Care Pediatricians’ Clinical Research 

Network 
rövidített elnevezése: HunPedNet 
székhelye: H-1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. V. emelet 24. 
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központi ügyintézésének helye: H- 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. 
jogállása: egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége. 

 
(2) A Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgáló Hálózata alapító okirata nem 
tartalmazhat jelen alapszabályban foglalt rendelkezésekkel ellenkező előírásokat, az ott 
nem szabályozott kérdésekben jelen alapító okiratban foglaltak az irányadók. 
 
(3) Az egyesület vezető tisztségviselői 

- az egyesület elnöke 
- az egyesület két alelnöke 
- a vezetőség tagjai 
- a Felügyelőbizottság tagjai 

(4) Más tisztségviselők 
- a megyei összekötők, valamint 
- a küldöttek  

(4) Az egyesület szerveit és tisztségviselőit – az ügyvezető, és a titkár(ok) kivételével - az 
egyesület küldöttgyűlése, illetve küldöttek és megyei összekötők esetében, a küldött 
választó regionális (megyei) taggyűlés 4 évi időtartamra választja meg.  

 
9.§ 

 
 A küldöttgyűlés 

(1) Az egyesület tagjai által közvetlenül megválasztott küldöttek, tanácskozása, a 
küldöttgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. A küldöttgyűlésen rendes tagok, 
tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek.  

(2) A küldöttgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni. A küldöttgyűlést akkor is 
össze kell hívni, ha azt az egyesület elnöke, vagy az Felügyelőbizottság elnöke, 
vezetősége, a megyei összekötők testülete kezdeményezi, továbbá a tagság 1/3-ának a 
cél megjelölésével történő írásbeli kezdeményezésére. A vezetőség köteles a 
küldöttgyűlést 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. 

(3) A küldöttgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat feltüntetésével, a 
küldöttgyűlés helyének és idejének, illetve a megismételt küldöttgyűlés helyének és 
idejének feltüntetésével a vezetőség – igazolható módón (ajánlott levél, 
visszaigazolható e-mail) - küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal.  
- A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 8 napon belül 
a tagok és az egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  
- A napirend kiegészítésére vonatkozó indítványokat, a küldötteknek a küldöttgyűlést 
megelőzően, bizonyítható, igazolható módón meg kell küldeni. 
- A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv 
nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

(4) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek, a vezetőség tagjai, a 
Felügyelőbizottság tagjai, valamint a megyei összekötők testületének tagjai közül 
legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség miatt az új küldöttgyűlés 
időpontját úgy kell kitűzni, hogy a két küldöttgyűlés között legalább 2 óra teljen el. A 
másodszor összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 
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megjelentek számától függetlenül határozatképes, erre a meghívóban figyelmeztetni 
kell a küldötteket. 

(5) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 - a küldöttgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a jelen lévők számát, 
 - a határozatképességet, vagy annak hiányát, 
 - az elhangzottak tartalmi összefoglalóját, 
 - a meghozott határozatok szövegét és számát, 
 - a határozatokat az egyesület honlapján (www.hgye.hu) kell nyilvánosságra hozni. 
(6) A küldöttgyűlés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály vagy a 

küldöttgyűlés másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 
hozza.  

(7) A küldöttgyűlésen minden küldöttet, illetve a (4). bekezdésben meghatározott 
résztvevőt 1 szavazat illeti meg. A szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni. 
Jogi személyiségű tag esetében a tag aláírásra jogosult képviselője szavaz. 

 
10.§ 

 
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
(1) Az alapszabály megállapítása és módosítása. Az alapszabály, a küldöttgyűlésen jelen 

lévők ¾-ének szótöbbsége szükséges. Az egyesület céljának módosításához a 
szavazásra jogosult küldöttek ¾-ének szótöbbsége szükséges. 

(2) Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása - ide nem értve a 
küldöttek és a megyei összekötők személyét. 

(3) Az egyesület más egyesülettel és/vagy szövetséggel való egyesülésnek és szétválásnak, 
valamint az egyesület megszűnésének kimondása, ez esetben a szavazásra jogosult 
küldöttek¾-es, szótöbbség szükséges. 

(4) Az egyesület éves költségvetésének megállapítása, valamint a költségvetés egyes 
fejezetei közötti 20%-t meghaladó átcsoportosítás jóváhagyása. 

(5) Határozathozatal kitüntetések alapításáról, illetve díjak tűzéséről. 
(6) Az éves tagdíj megállapítása, amely eltérő lehet attól függően, hogy jogi személyiségű 

tagról, illetve magánszemélyről van szó.  
(7) Döntés a felvételt megtagadó, illetőleg a rendes tagot kizáró vezetőségi határozat elleni 

fellebbezés ügyében- 
 (8) az éves költségvetés elfogadása, az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető 

szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;  
(9) a végelszámoló kijelölése  
(10) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés;  

(11) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 
az egyesülettel munkaviszonyban áll;  

 
11.§ 

 
A küldött és megyei képviselő választó regionális (megyei) taggyűlés hatásköre 

 
(1) A taggyűlés az egyesület tagnyilvántartása szerint a régióban (megyében) lakó, 

dolgozó, illetve székhellyel rendelkező rendes tagok összessége. 
(2) A taggyűlést - első ízben - a megyei összekötő hívja össze, ezt követően pedig a 

küldött(ek) is összehívhatják. 
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(3) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, hogy meghatározza azokat a 
szempontokat, amelyeket a küldött(ek)nek az egyesület küldött-közgyűlésén 
képviselnie kell.  

(4) Az összehívásra, a választásra és a szavazásra az alapszabály általános rendelkezései 
az irányt adóak.  

(5) A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a levezető elnök, a megyei 
összekötő, valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet a taggyűlést követő 20 
napon belül meg kell küldeni az egyesület vezetőségének.  

 
12.§ 

 
Megyei összekötők testülete 

 
(1) A megyei összekötők testülete az egyesület vezetőségének szakmai és szervezeti 

tanácsadó testülete. 
(2) Tagjait a megyei regionális taggyűlés választja, mandátumuk megegyezik 

tisztségviselők mandátumával. 
(3) A megválasztott megyei összekötők szavazati joggal részt vesznek az egyesület 

küldöttgyűlésén. 
 

13.§ 
 

A tisztségviselők, illetve a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
 

(1) Az egyesület tisztségeire, így küldöttnek, megyei összekötőnek, illetve a küldöttgyűlés 
tisztségviselőinek, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak az egyesület 
minden rendes tagja megválasztható. A küldöttgyűlés tisztségviselői: a levezető elnök, 
a jegyzőkönyv vezetője, valamint a két jegyzőkönyv hitelesítő. 

(2) A tisztújító küldöttgyűlés összehívását megelőzően az egyesület vezetősége bizottságot 
jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően 
javaslatot tegyen az egyesület tisztségviselőinek - ide nem értve a küldötteket és a 
megyei képviselők- személyére. 

(3) A vezetőség által kiküldött bizottság javaslatain túl a küldöttek, valamint a 
küldöttgyűlés résztvevői javaslatot tehetnek - ide nem értve a küldötteket és a megyei 
összekötőket - a tisztségviselők személyére.  

(4) Az egyesület tisztségeire, illetve a küldöttgyűlés tisztségviselőjének, valamint a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak való jelöltnek az tekinthető, aki a tisztújító 
küldöttgyűlés szavazatainak 50%-a+1 szavazatot elnyert.  

(5) Az egyesület tisztségviselőit, illetve a küldöttgyűlés tisztségviselőit, valamint a 
szavazatszámláló bizottság tagjait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással 
választja a küldöttgyűlés.  

(6) A küldötteket és a megyei összekötőket a rendes tagok a jelen szakasz (5). 
bekezdésében megfogalmazottak szerint választják a küldött választó regionális 
(megyei) gyűlésen.  

(7) Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt úgy a második fordulóban a relatív 
többség is elegendő.  

 
14.§ 

 
A küldöttek és megyei összekötők megválasztása 
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(1) A küldötteket és megyei összekötőket a rendes tagok választják közvetlenül a küldött 
választó regionális (megyei) taggyűlésen.  

(2) Minden 10 rendes tag után 1 küldöttet, minden megyében egy összekötőt kell 
választani. A választás szabályai megegyeznek a tisztségviselők választására 
vonatkozó szabályokkal.  

(3) A küldötteket választó regionális küldött választó gyűlést a megyei összekötő hívja 
össze a küldöttgyűlés összehívásának szabályai szerint.  

(4) A régióban (megyében) lakó vagy dolgozó, illetve székhellyel rendelkező egyesületi 
rendes tagok listáját az egyesület titkársága a megyei összekötők rendelkezésére 
bocsátja a küldött választó regionális (megyei) taggyűlést megelőzően legalább 30 
nappal.  

(5) A megválasztott küldöttek és megyei összekötők mandátuma megegyezik a 
tisztségviselők mandátumával.  

(6) A megválasztott tisztségviselőket a visszahívásra vonatkozó szabályok szerint a 
küldötteket és megyei összekötőket választó regionális (megyei) taggyűlés 
visszahívhatja.  

(7) A megválasztott küldötteknek minden küldöttgyűlést megelőzően ki kell kérni az őket 
megválasztó rendes tagok, illetve a régióban lakó vagy dolgozó, illetve székhellyel 
rendelkező tiszteletbeli és pártoló tagok véleményét a küldöttgyűlés napirendjével 
kapcsolatban. A küldötteknek a küldötteket választó regionális (megyei) taggyűlésen 
elfogadott többségi véleményt kell képviselniük az egyesület küldöttgyűlésén.  

 
15.§ 

 
Az egyesület vezetősége 

 
(1) Az egyesület vezetőségének tagjait a küldöttgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A 

küldöttgyűlés külön választja meg az egyesület vezetőségének elnökét, valamint két 
alelnökét és a vezetőség tagjait.  

(2) Az egyesület vezetősége az elnökből, a 2 alelnökből és 8 tagból áll. A vezetőség tagjai, 
elnöke és alelnökei szavazati joggal részt vesznek az Egyesület küldöttgyűlésén.  

(3) A vezetőség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről legalább 
évente egy alkalommal beszámol a küldöttgyűlésnek.  

(4) Az egyesület ügyvezetőjét, titkárát(ait) az elnökség alkalmazza. A tisztséget mind 
fizetett alkalmazottként mind más javadalmazás ellenében, de társadalmi 
megbízatásban is el lehet látni.  

(5) Az egyesület ügyvezetője, titkára(i) a vezetőségben szavazati joggal nem 
rendelkezik(nek).  

 
16.§ 

 
A vezetőség feladata 
(1) Gondoskodik az egyesület napi ügyeinek viteléről, tevékenységével összefüggő 

jogszabályok és a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, hatáskörébe tartozó 
határozatok meghozataláról.  

(2) Összehívja és előkészíti az egyesület küldöttgyűlését, valamint a megyei összekötők 
testületének üléseit.  

(3) Javaslatot tesz az egyesület költségvetésére, valamint 
(4) Évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az egyesület 

tevékenységéről, azt a küldöttgyűlés elé terjeszti.  
(5) Két küldöttgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját. 



 10

(6) Dönt a tiszteletbeli tagságra való előterjesztések ügyében, valamint a megalakulást 
követően - dönt a rendes tagok felvételéről, a kitüntetések és díjak adományozásáról. 

(7) Az egyesület vezetősége szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.  
(8) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  
(9) Dönt jogi személyiséggel, illetve jogi személyiség nélküli területi vagy egyéb 

szervezeti egység, ad hoc bizottság létrehozásáról, megbízza annak vezetőjét és tagjait, 
dönt ezek hatásköréről és működésének szabályairól. 

(10) Hatáskörébe tartozó ügyekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a 
határozatot elvetettnek kell tekinteni.  

(11) A vezetőség köteles a küldöttgyűlést összehívni 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 került. 
- 7. § (4). bekezdés 3. fordulata, valamint a 9.§ (4). bekezdés esetében, 

(12) A jelen szakasz (11) bekezdése 1. és 2. fordulata alapján összehívott küldöttgyűlésen 
a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  

(13) A tagság nyilvántartása;  
(14) Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;  
(15) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  
(16) Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  
(17) Az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.  
(18) Az elnökség ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha az 
elnökség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően 
igazolható, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 
(19) A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lefolytatásának részletes szabályai a 
következők: 

Az elektronikus úton lefolytatandó vezetőségi ülésre szóló meghívót – amelynek 
tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló elektronikus 
elérhetőséget – legalább három nappal az ülés előtt az egyesület honlapján nyilvánosságra 
kell hozni. Ha bármely elnökségi tag az elektronikus úton lefolytatott ülés helyett az 
elnökségi ülés megtartását kívánja, az elnök köteles az elnökségi ülést összehívni. 

Az elnökségi ülés elektronikus úton történő lebonyolítására az egyesület honlapján erre a 
célra létrehozott fórumon kerül sor. 

Az elnökségi tagok az elnökségi ülés megtartására szolgáló fórumra a kizárólag a részükre 
rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. A kizárólag, 
személyesen az egyes elnökségi tagok rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó 
kombináció igazolja az elektronikus ülésre bejelentkező elnökségi tag 
személyazonosságát. 

A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a jelenlévők számát és 
ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e. A határozatképesség megállapítását követően 
kerül sor a meghívóban közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén 
közzétett – napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett elnökségi tagok az elnökségi 
ülésen az elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és szavazhatnak az 
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egyes határozati javaslatokról. A határozati javaslatokról tartott egyes szavazások 
végeredményét és a határozati javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke 
az adott szavazás végén, az elektronikus úton tartott elnökségi ülés megtartására szolgáló 
fórumon rendre közzéteszi. 

Az elnökségi ülés elektronikus úton történő megtartása céljára szolgáló fórumon szereplő 
tartalmat az érdeklődő felhasználók bármikor megtekinthetik, és az elnökségi ülést valós 
időben követhetik is. 

A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton lefolytatott elnökségi 
ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés lefolytatására szolgáló 
fórumon egyértelműen közzéteszi. 

Az ülés berekesztését követő öt munkanapon belül az elnökségi ülésen hozott 
határozatokat az elektronikus elnökségi ülés lefolytatására szolgáló fórumon és az 
egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

 
17.§ 

 
Az egyesület elnöke 

 
(1) Az egyesületet az elnök képviseli, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, a 

kijelölt alelnök akadályoztatása esetén, pedig a másik alelnök helyettesíti.  
(2) Az elnök vezeti az egyesületet, kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, képviseli az 

egyesületet hatóságok és harmadik személy előtt.  
(3) Az egyesület elnöke munkáltatója az egyesület titkárának, és a gazdasági vezetőjének, 

valamint a vezetőség esetleges egyéb alkalmazottainak.  
(4) Az egyesület elnöke vezeti a vezetőség üléseit.  
(5) Az egyesület titkárával közösen gyakorolja az utalványozási jogot.  
(6) Szavazati joggal részt vesz az Egyesület küldöttgyűlésén. 
(7) Megszűnik az elnök megbízatása: 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a vezető tisztségviselő halálával; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

18.§ 
 

Az egyesület ügyvezetője, titkára(i)  
 

(1) Az egyesület ügyvezetője, titkára(i) irányítják a szervezet ügyviteli és adminisztratív 
ügyeit. 

(2) Feladatai:  
- a szervezeti és működési szabályzat valamint a szükséges és jogszabályban előírt belső 

utasítások kimunkálása; 
- a vezetőség működésével kapcsolatos teendők ellátása; 
- az elnökkel együttesen utalványozási jogot gyakorol; 
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- az egyesület alkalmazottai vonatkozásában gyakorolja azon munkáltatói jogkört, 
amelyet az elnök a hatáskörébe utal; 

- ellátja mindazon feladatokat, amellyel az egyesület elnöke vagy vezetősége megbízza.  
 

19.§ 
 

Az egyesület gazdasági vezetője 
 

(1) Szükség esetén az egyesület gazdasági vezetőt alkalmazhat, akinek feladata a 
pénzügyi, gazdasági és vagyonkezelői feladatok szervezése.  

(2) Ellátja mindazon feladatokat, amellyel az egyesület elnöke vagy vezetősége megbízza.  
 

20.§ 
 

A Felügyelőbizottság 
(1) A Felügyelőbizottság 3 tagját a küldöttgyűlés választja, azzal a feladattal, hogy a 
vezetőséget az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 
- A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
- A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
- Nem lehet tag, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki, vagy a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be). 
- A Felügyelőbizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  
- A Felügyelőbizottság tagjai az egyesület vezetőségétől függetlenek, tevékenységük során 
nem utasíthatóak. 
(2) Megbízásuk időtartama alatt az egyesületben egyéb tisztséget nem viselhetnek, 

közvetlenül a közgyűlésnek alárendeltek.  
(3) A Felügyelőbizottság tagjai közül az első ülésen megválasztja az elnökét. 
(4) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza.  
(5) A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőség ülésein, 

betekinthetnek az egyesült irataiba, tájékoztatást kérhetnek az egyesület vezetőségének 
tagjaitól, egyes szakkérdések megvizsgálására szakértőt vehetnek igénybe.  

(6) A Felügyelőbizottság, amennyiben bármilyen hiányosságot észlel az egyesület 
munkájában, azt azonnal jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egyesületi 
szervnek, felhívja a figyelmet a helyes eljárásra.  

(7) A Felügyelőbizottság indítványozhatja a közgyűlés összehívását valamint 
tisztségviselő felfüggesztését.  

(8) A Felügyelőbizottság tevékenységéről írásbeli jelentést ad a küldöttgyűlésnek. 
(9) A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai szavazati joggal részt vesznek az Egyesület 

küldöttgyűlésén. 
(10) A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági 
tag lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.  

 
21. § 

 
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok, összeférhetetlenségi 
szabályok 
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(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült.  

(4) 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.  

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

(7) A küldöttgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
22.§ 

 
A küldöttgyűlési/vezetőségi döntésekről „Határozatok nyilvántartása” című külön könyvet kell 
nyitni, ahol nyilván kell tartani a döntéseket külön sorszám szerint. A bejegyzésnek a sorszám 
mellett tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
arányát és személyét is. Ezt a könyvet a egyesület elnöke vezeti. 

 
23.§ 

 
Az egyesület gazdálkodása 

 
(1) Az egyesület vagyoni és pénzügyi forrásai: 

- tagdíjak, 
- támogatások,  
- az egyesület esetleges gazdasági tevékenységének eredménye. 

(2) Az egyesület vagyonával a pénzügyi szabályok szerint éves költségvetés alapján 
gazdálkodik, 

(3) Az egyesület tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonnal önállóan rendelkezik.  
(4) Az egyesület tartozásáért vagyonával felel, az egyesület pénzügyi rendelkezéseiről 

határozatot kell készíteni.  
 

24.§ 
 

Vegyes rendelkezések 
 

(1) Az egyesület törvényességi ellenőrzését a Fővárosi Főügyészség látja el.  
(2) Az egyesület megszűnésére a Ptk 3:48. § (1) bekezdése, a 3:83 3:84 paragrafusai az 

irányadó. 
(3) 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 
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átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott 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. 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra 

(4) Az alapszabályban nem rögzített kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény és a 2011. 
évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
 


