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A Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete közgyűlésén a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabályát a következőkben állapítja meg azzal, hogy a módosított rendelkezéseket 
vastagított, dőlt, aláhúzott szedés, valamint a szövegbe illesztett „(törölve)” jelzi: 

 
Bevezető rendelkezések 

 
Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően 
biztosítsa a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegítse a tagok 
jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. 
Az Egyesület alapító tagjai jelen alapszabály elfogadásával jogi személyiséggel rendelkező közhasznú 
egyesületet hoznak létre a Polgári Törvénykönyv  és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: 
Civiltv.)törvény alapján. 
Az Egyesület alapelveit, céljait, feladatait, a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az Egyesület 
szervezeti felépítését jelen alapszabály rögzíti a következők szerint. 

 
 

I. Az Egyesület neve, székhelye és célja 
 

1. Az Egyesület neve: Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete (TMKE). 
 
2. Az Egyesület székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 67. 
 
3. Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint 

természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 
 
4. Az Egyesület célja olyan szellemi műhely létrehozatala, amely (törölve) a korszerű és legszélesebb 

értelemben vett tűzvédelmi mérnöki szakmán belül együttműködési fórumot teremt, információs 
adatbázist állít fel és működtet, fórumot biztosít a véleménycseréhez, a szakmai eredményeket 
közreadja, valamint a tagjai számára szakmai érdekvédelmet nyújt. E célok elérése végett az 
Egyesület különösen az alábbi feladatok ellátását vállalja: 

 a) A tűzvédelem területén dolgozó diplomás műszaki szakemberek közötti szakmai információk 
cseréje, közös képzési és tájékoztató programok, előadások, magyar és külföldi konferenciák, 
tanfolyamok, tanulmányutak, termék- és technikai bemutatók szervezése; 

 b) Nemzetközi és hazai pályázatokon való közös részvétel; 
 c) A tűzvédelemmel kapcsolatos követelmények vizsgálata, elemzése, azok megvalósításának 

szakirányú segítése, a témakör teljességének figyelembe vételével; 
 d) A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar (továbbiakban: Kar) Tűzvédelmi és 

Biztonságtechnikai Intézetének (továbbiakban: TBI) jelenlegi és volt hallgatói, a jelenlegi és 
volt oktatói, az Egyesület tagjai, valamint a magyar és külföldi szakmai társintézmények közötti 
kapcsolatok fenntartása, a nemzetközi együttműködési programok szervezése, a nemzetközi 
kapcsolatok ápolása; 

 e) A TBI oktató munkájának segítése, hagyományainak, hírnevének ápolása, megőrzése és 
megújító törekvéseinek támogatása. 

 
Az Egyesület e célok megvalósítását közhasznú tevékenységként, e tevékenységet nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú Egyesület formájában végzi. 
Az Egyesület nem zárja ki, sőt kifejezetten támogatja, hogy tagjain kívül közhasznú szolgáltatásaiból más 
is részesüljön. 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési, önkormányzati 
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, és ilyen tevékenységet a jövőben sem fog folytatni. 
 
 

II. Az Egyesület tagsága 
 

5. Az Egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. A tagokról az Elnökség a 
belépési nyilatkozatok alapján nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. 

 
6. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tagja) lehet minden magyar és nem magyar 

állampolgárságú természetes személy, aki a Kar, illetve a jogelőd Ybl Miklós Műszaki Főiskola 
tűzvédelmi mérnöki szakán szerzett diplomát, vagy bármely más magyar vagy külföldi műszaki 
felsőoktatási intézményben szerzett mérnöki oklevéllel (diplomával) rendelkezik – feltéve, hogy az 
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Egyesület jelen alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok elérése 
érdekében történő közreműködésben, és fizeti a tagdíjat. 

 
7. Az Egyesület alapítói tagjain kívül további tagok felvételéhez az Egyesület két tagjának szóbeli 

ajánlása szükséges, kivéve, ha a tagjelölt: 
 - a Karon (jogelődjén) dolgozott vagy dolgozik, 
 - illetve 2 éve az Egyesület pártoló tagjaként az Egyesület munkájában részt vesz, és 

megfelel jelen alapszabályban foglalt követelményeknek. 
 
8. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely adományaival, pénzbeli hozzájárulásával 
vagy bármely más módon segíti az Egyesület munkáját, de rendes tagként abban részt venni nem 
kíván. Az Egyesület pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé 
nem választható és nem választhat. 

 
9. Az Egyesület tagsága az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja azt a magyar és nem magyar 

állampolgárságú személyt, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület kapcsolatainak 
ápolásában jelentős érdemeket szerzett. Az Egyesület tiszteletbeli tagja szavazati joggal nem 
rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat. 

 
10. A tagsági jogviszony keletkezése: 
 - alapítói tagsággal; 
 - a rendes tagok esetében: írásbeli belépési nyilatkozatot követően az Elnökség 

tagfelvételről történő döntésével. Az Elnökség a tagfelvételről történő döntést követően 
ennek eredményéről írásban értesíti az új tagot, akinek tagsági jogviszonya a belépési 
nyilatkozat keltére visszamenő hatállyal jön létre. A tagfelvételt elutasító elnökségi döntés 
ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül közgyűléshez benyújtott 
fellebbezésnek van helye. Ezen fellebbezés elbírálása céljából az elnök köteles 90 napon 
belül közgyűlést összehívni; 

 - a tiszteletbeli tagság az Egyesület tagjai általi választással. 
 
11. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 - az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével; 
 - a tag halálával; 
 - a tag kilépésével: ilyen esetben a kilépés tényét írásban kell közölni az Egyesület valamelyik 

tisztségviselőjével; 
 - törléssel: ha az Egyesület tagja neki felróható módon tagdíjfizetési kötelezettségének az erre 

történő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget. A fizetési 
felszólításban utalni kell a nemfizetés következményére. A 30 napos határidő eredménytelen 
eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő leteltét követő napon szűnik meg. A tagsági 
jogviszony megszűnéséről a tagot külön értesíteni kell. Az Elnökség törlésről szóló határozata 
ellen annak kézbesítésétől számított 30 napon belül, a közgyűléshez intézett fellebbezésnek van 
helye; 

 - a tag kizárásával: a közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja az Egyesület 
azon tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, és ezáltal a tagságra 
méltatlanná válik; 

 - tiszteletbeli tag esetén a cím közgyűlés általi visszavonásával, amennyiben a tiszteletbeli tag a 
tagságra méltatlanná válik. 

 
 A közgyűlés törlő-, kizáró-, illetve tiszteletbeli tagi cím visszavonásáról szóló határozata ellen a 

kizárt, illetve tagjegyzékből törölt tag a határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 
időponttól számított harminc napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt, amikor 
a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem 
jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha 
tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A 
határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat 
végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 
12. Az Egyesület rendes tagja jogosult: 
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 - az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdéseket megvitatni, intézkedéseket 
kezdeményezni, azokra vonatkozóan véleményt nyilvánítani; 

 - az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal részt venni: valamennyi tag azonos szavazati joggal 
rendelkezik és a tagok szavazati jogukat személyesen gyakorolják; 

 - az Egyesület bármely tisztségét betölteni; 
 - az Egyesület tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein részt venni; 
 - az Egyesület által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni; 
 - az Egyesület bármely tisztségviselőjétől az Egyesületet, illetve annak működését érintő 

felvilágosítást kérni. 
 
13. A tag kötelezettségei: 
 - az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat tárgyi év 

január 31-éig hiánytalanul megfizetni; 
 - az alapszabály rendelkezésének megfelelően az egyesületi célok megvalósítása érdekében 

tevékenyen közreműködni; 
 - az Egyesület alapszabályában, valamint a közgyűlési határozatokban foglalt rendelkezéseket 

betartani, azokat végrehajtani; 
 - az Egyesület érdekeit képviselni; 
 - az egyesületi vagyont védeni; 
 - tisztségviselőként tisztségét legjobb képességei szerint ellátni; 
 - minden körülmények között etikus magatartást tanúsítani. 
 
14. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja jogosult: 
 - az Egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben javaslatot tenni, véleményt nyilvánítani; 
 - az Egyesület tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein részt venni; 
 - az Egyesület által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni. 
 
15. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja köteles: 

 - az alapszabály rendelkezéseit betartani; 
 - az Egyesület céljait támogatni. 
 
 

III. Az Egyesület szervezete és működése 
 

16. Az Egyesület szervei: 
 a) a közgyűlés; 
 b) az elnökség; 
 c) a felügyelő bizottság; 

 
A) A Közgyűlés 

 
17. Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 
 
18. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze. 
 
19. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha: 

 - az ok és a cél megjelölésével az Egyesület tagjainak 1/3-a ezt kezdeményezi; 
 - az elnökség 3 tagja ezt szükségesnek tartja. 
 

19.1. A közgyűlés összehívásának kötelező esetei:  
 Az Elnökség köteles a közgyűlést 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. 

 A jelen 19.1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 

19.2. A közgyűlés összehívásának részletes szabályai: 
 A közgyűlés ülését az Egyesület elnöke meghívó küldésével hívja össze úgy, hogy a meghívók 

elküldése és a közgyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell eltelnie. A meghívót a 
tagokkal ajánlott levél útján kell közölni. Azon tagok esetében, akik írásban hozzájárultak 
elektronikus levélcímük nyilvántartásához és a meghívó ilyen módon történő megküldéséhez, a 
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meghívót olvasási visszaigazolással küldött elektronikus levélben is el lehet küldeni. A közgyűlési 
meghívót az Egyesület honlapján (www.tmke.hu) is közzé kell tenni.  

 
19.3. A meghívónak tartalmaznia kell: 
  a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
  b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését azzal, hogy a közgyűlés üléseit az Egyesület 

székhelyén tartja. Amennyiben a közgyűlést az Egyesület a székhelytől eltérő tartja, arra a 
meghívóban külön felhívja a figyelmet. 

  c) a közgyűlés napirendjét. 
  A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
  Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
  A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 

ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 
19.3. A napirend kiegészítése: 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
20. Határozatképesség és határozathozatal: A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg 

határozataikat. 
 A közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének (50% + 1 fő) jelenléte esetén 

határozatképes. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag 
vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. (törölve) 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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. 
 

21. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a 
szavazati joggal rendelkező tagot az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a távolmaradás 
következményére figyelmeztették. 

 
22. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját 

követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlésre szóló 
meghívóban is megjelölhető. 

 
23. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, a nyilvánosság csak jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható.  
 
23.1. Ügyrendi kérdések:  
 A közgyűlésen a napirend tárgyalását megelőzően az ügyrendi kérdésekben kell határozni, azaz 

az Elnök javaslatára, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meg kell választani a közgyűlés 
levezető elnökét, a jegyzőkönyv vezetőjét, valamint két, a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot.  
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24. Az Egyesület közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással 
folyamatosan tartalmazza a közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia 
kell a közgyűlési határozatok rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, a 
támogatók és az ellenzők számarányát, valamint a tag kérésére a különvéleményének 
jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök és a közgyűlés által 
megválasztott 2 hitelesítő tag. 

 
25. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlésen hozott határozatokat haladéktalanul bejegyzi – 

sorszámuk szerint – a Határozatok Könyvébe. A közgyűlési határozatok csak ezt követően válnak 
érvényessé. E rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak az elnökségi ülések jegyzőkönyveire. 

 
26. A közgyűlésen elfogadott határozatokat, döntéseket jellegük szerint az érintetteknek közvetlenül 

írásbeli tájékoztatással, illetve – ha a döntés jellege miatt ez nagyobb kört érint – az Egyesület 
székhelyén található Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Tűzvédelmi és 
Biztonságtechnikai Intézetének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és/vagy az Egyesület 
honlapján történő megjelentetéssel az elnökség hozza nyilvánosságra. 

 
27. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba – előre jelzett időpontban – bárki betekinthet az 

Egyesület egyik tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat 
nyilvánosságra hozatala az Egyesület érdekét, illetve valamely tagjának személyiségi jogait 
sértené. 

 
28. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 - az Egyesület megalakulásának eldöntése, az alapszabály megállapítása és módosítása; 
 - döntés az Egyesület más egyesülettel történő egyesüléséről, szövetségbe való belépéséről, 

szétválásáról, az Egyesület megszűnésének kimondása és a vagyon (törölve) kérdéséről történő 
határozathozatal; 

 - az Egyesület céljai és feladatai közé tartozó tevékenységek meghatározása; 
 - az éves költségvetés elfogadása; 
 - az elnökség és a felügyelő bizottság (éves) beszámolójának elfogadása; 
 - az Egyesület éves beszámolójának elfogadása; 
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására és felosztására vonatkozó döntést; 
 - a számviteli beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági melléklet készítése és 

elfogadása a Civiltv. 29 § (3) bekezdése alapján; 
 - a tagdíj megállapítása; 
 - az elnök, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
 - döntés a tagfelvételt elutasító elnökségi döntés elleni fellebbezésről; 
 - a “tiszteletbeli tag” választása és a cím visszavonása; 
 - döntés a tag kizárásáról, valamint a törlés tárgyában hozott fellebbezés elbírálása; 
 - állandó bizottságok létrehozatala; 
 - az elnökség által létrehozott, az Egyesület ideiglenes bizottságának és tanácsadó testületének 

jóváhagyása; 
 - a közhasznú szervezet működésének, a közhasznú szolgáltatások igénybevételi módjának és a 

beszámolóknak a nyilvánosságra hozatali módjáról történő döntés, 
 -  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 
 - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 
 - a végelszámoló kijelölése 
 
28.1. A tag kizárása 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell részére biztosítani 
a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.  
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
A tag a határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül a 
Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat, amikor a határozatról tudomást szerzett vagy a 
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határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 
határidő elteltével per nem indítható. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per 
megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a 
felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés 
ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 
29. A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az Egyesület 

tisztségviselőit nyílt szavazással választja meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek 
kell tekinteni és a következő közgyűlésen ismét szavazásra kell bocsátani.  

 
30. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről 
szóló közgyűlési döntéshez, valamint más egyesülettel történő egyesüléséről vagy szövetségbe 
való belépéséről történő döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása 
általános szavazati móddal, azaz egyszerű szótöbbséggel történik. 

 
31. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek (törölve) közeli 

hozzátartozója (törölve) a határozat alapján: 
 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 
 - vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 E pont esetén nem minősül előnynek a közhasznú 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, jelen alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatás. 

 
31.1. Írásbeli szavazás 
 
31.1. A tagok közgyűlés összehívása nélkül írásban is szavazhatnak a közgyűlés hatáskörébe tartozó 

azon kérdésekben, amelyek esetében az írásbeli szavazás alkalmazását törvény vagy 
alapszabály nem zárja ki.  

 
31.2. Az írásbeli szavazás előkészítése és lebonyolítása az Elnökség feladata. Az írásbeli szavazás 

lebonyolíthatósága érdekében az Elnökség a tagok hozzájárulásával nyilván tartja elektronikus 
levél címüket.   

 
31.3. A tagokat az írásbeli szavazásra bocsátott, indokolással ellátott határozati javaslatról írásban, 

olvasási visszaigazolással küldött elektronikus levél útján kell tájékoztatni, egyúttal a tagok 
rendelkezésére kell bocsátani a döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat, 
információkat is. Az írásbeli szavazásra bocsátott határozati javaslatot közzé kell tenni az 
egyesület honlapján is (www.tmke.hu).  

 
31.4. Az írásbeli szavazásra vonatkozó javaslatban a tagokat fel kell hívni arra, hogy a határozati 

javaslat megküldésétől számított 8 napon belül a javaslatra írásban igennel vagy nemmel 
szavazzanak, illetve a szavazástól tartózkodhatnak.  

 
31.5. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség 

részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges 
lenne ülés tartása esetén, ha azon a tagok több mint fele részt vett. A szavazás eredményes, ha az 
írásbeli szavazáson részt vett tagok több mint fele a határozati javaslatot azonos módon 
válaszolta meg.  

 
31.6. Az írásbeli szavazás eredményét az Elnökség az írásbeli szavazásra rendelkezésre álló határidő 

leteltétől számított 3 munkanapon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik 
meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három munkanapon belül - 
megállapítja és további három munkanapon belül írásban, olvasási visszaigazolással küldött 
elektronikus levél útján közli a tagokkal, továbbá közzé teszi az egyesület honlapján 
(www.tmke.hu) is.  

 
31.7. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 

beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 
31.8. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, és ezt elektronikus- vagy postai levélben az 

Elnökséggel  a szavazásra nyitva álló időn belül közli a közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia. 
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B) Az elnökség és az elnök 
 
32. A közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással, 5 éves időtartamra, 5 főből álló elnökséget választ. Az 

elnökség tagjai újraválaszthatók. Az elnökség tagja megbízatásáról 60 napos határidővel 
lemondhat. Az elnökségi tagok megbízatásukból a közgyűlés határozatával visszahívhatók, mely 
közgyűlési határozat a bíróságon 30 napos jogvesztő határidővel megtámadható.  
 

32.1. Az elnökségi tagokkal mint vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok a 
Ptk. 3: 22. § alapján: 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
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 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. 

 
33. Az elnökség irányítja az Egyesület működését. 
 
34. Az elnökség tagjai: az elnök és az elnökségi tagok. Az Egyesület elnökét a Közgyűlés választja meg.  
 
35. Az Egyesület az elnökségi tagokból az alábbi tisztségviselőket választja: alelnök, titkár, pénztáros, 

tag.  
 
36. Az elnökség minimum 3 elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez 

képest, de évente legalább négyszer ülésezik. 
 
37. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az 

alelnök vezeti. Az elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni 
úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell eltelnie. A 
meghívót ajánlott levélben, vagy olvasási visszaigazolással küldött elektronikus levél útján kell 
megküldeni az elnökségi tagok elektronikus levélcímére. 

 
38. Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, a nyilvánosság csak jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. Az elnökség üléseire bármely döntésben érdekelt egyéb 
személyt, szervet – a fentiek figyelembevételével – külön kell meghívni. 

 
39. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő elnökségi ülésen ismét szavazásra kell 
bocsátani. Az elnökségi határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
(törölve) közeli hozzátartozója (törölve) a határozat alapján 

 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 
 - vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 E pont esetén nem minősül előnynek a közhasznú 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, jelen alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatás. 

  
 Az elnökség tagja kérheti a bíróságtól az elnökség által hozott határozat hatályon kívül helyezését, 

ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül 
helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani, amikor az 
elnökségi tag a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A 
határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem 
jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha 
tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat 
hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya 
nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A 
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felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás 
nem bocsátható ki. 

 
40. Az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg. Az elnökség döntéseire a jelen alapszabályban 

rögzített közlésre, nyilvánosságra hozatali módra, az iratokba történő betekintés rendjére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 
41. Az elnökség minden határozatát és döntését jegyzőkönyvben rögzíti, mely jegyzőkönyvet aláírja az 

elnökség jelenlévő minden tagja. 
 
42. Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 - két közgyűlés közötti időben döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség a döntéseiről, intézkedéseiről köteles a következő 
közgyűlésen beszámolni; 

 - dönteni az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznúsággal kapcsolatos 
döntések) vállalásáról, illetve jogosultságok szerzéséről (a közgyűlésnek történő beszámolás és a 
felügyelő bizottság tájékoztatása mellett); 

 - az Egyesület tevékenységének közvetlen irányítása; 
 - a közgyűlés előkészítése, a közgyűlési határozatok végrehajtása; 
 - a tagfelvétel, a tagsági jogviszony törlése; 
 - a tagokról nyilvántartás vezetése; 
 - az egyes feladatok elvégzésére ideiglenes bizottságok és tanácsadó testületek létrehozatala, 

működésük koordinálása, megszüntetésük, átszervezésük, valamint ezen szervezetek 
beszámoltatása; 

 - az Egyesület működésének, közhasznú szolgáltatásai igénybevételi módjának és beszámolója 
nyilvánosságra hozatali módjának meghatározása; 

 - a határozathozatal támogatások elfogadásáról; 
 - az Egyesületet érintő legjelentősebb kérdésekben a közgyűlés előzetes állásfoglalásának 

kikérése. 
 
43. Az elnök feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 - az Egyesület tevékenységének irányítása; 
 - az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog (törölve). Az elnök akadályoztatása esetén az 

Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az alelnök jogosult (törölve); 
 - az Egyesület képviselete azzal, hogy az Elnök képviseleti joga önálló és korlátozás nélküli; 
 - az elnökség munkájának vezetése, szervezése; 
 - két elnökségi ülés közötti időszakban az elnökség nevében történő eljárás, mely eljárásról a 

soron következő elnökségi ülésen beszámolni tartozik; 
 - a közgyűlés, valamint az elnökség által ráruházott hatáskörében történő intézkedés és 

döntéshozatal; 
 - az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 
 - naprakészen vezetni az elnökség és a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását olyan 

módon, hogy e nyilvántartásból megállapítható legyen a döntéshozatal időpontja, a döntés 
tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is); 

 - az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatot, amely bármely tagra 
vonatkozóan jogokat, illetve kötelezettségeket állapít meg, és harmadik személyt – ideértve a 
hatóságokat is – érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott, 
tértivevényes postai küldeményként az érintett részére megküldeni. Amennyiben a határozat a 
hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására 
jutásától számított 15 napon belül fizetett közleményként a Népszabadságban is nyilvánosságra 
hozni. 

 
44. Az alelnök feladat- és hatáskörébe – jelen alapszabály keretein belül – az elnök akadályoztatása 

esetén annak teljes körű helyettesítése tartozik. 
 
45. Az elnökségi tagok feladat- és hatásköre: 
 - az Egyesület feladatainak megvalósítása érdekében rendszeres és aktív részvétel az Egyesület 

tevékenységében; 
 - a közgyűlés és az elnökség határozatainak előkészítésében és végrehajtásában való 

közreműködés; 
 - az Egyesület működésével kapcsolatos javaslataik, észrevételeik elnökség elé terjesztése; 
 - az elnökségi határozatok meghozatalánál jogosultak írásbeli különvéleményük előterjesztésére; 
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 - az Egyesület gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdéseiben hozott elnökségi döntésekért 
felelősséggel tartoznak. 

 
46. Az Egyesület titkárának feladat- és hatásköre: 
 -  az Egyesület iratainak kezelése, 
 -  a tagnyilvántartás vezetése, 
 -  az elnökségi ülések és a taggyűlések előkészítése. 
 
47. Pénztárost az Elnökség tagjai közül maga az Elnökség választ. A pénztáros ezen feladatát 

megbízási jogviszony alapján látja el. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. Az Egyesület 
pénztárosának feladat- és hatáskörébe tartozik az Egyesület pénzeszközeinek kezelése – a 
bankszámla feletti rendelkezés kivételével. Ennek keretében a pénztáros feladata: 

 -  a tagdíj beszedése, 
 -  a tagdíjfizetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 
 -  az Egyesület készpénzéből kifizetések teljesítése és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
 -  az Egyesület bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése, 
 -  a leltározással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

C) A felügyelő bizottság 
 
48. Az Egyesület működését és gazdálkodását a felügyelő bizottság ellenőrzi. 
 
49. A közgyűlés az Egyesület tagjai közül 3 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság 

tagjainak megbízatása 5 évre szól. 
 
49.1. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a Ptk-ban meghatározott, jelen alapszabály 32.1. pontjában idézett, a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az 
Egyesület vezető tisztségviselője, azaz az elnökség tagja. 

 
50. A felügyelő bizottság tagjává megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

belül írásban köteles ennek megtörténtéről írásban tájékoztatni azon jogi személyeket, és jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag. 

 
51. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. 
 
52. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. A felügyelő 

bizottság a tevékenységéről a közgyűlésnek évente egyszer beszámolni tartozik. 
 
53. A felügyelő bizottság testületként jár el. 
 
54. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt – szükség esetén elnökhelyettest – választ. 
 
55. A felügyelő bizottság határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A felügyelő bizottság a 

határozatait egyszerű többséggel hozza. 
 
56. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 

bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
 
57. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és 

a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti a felügyelő bizottság 
elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő 
bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelő bizottság 
elnöke nem tesz eleget a kérelemnek, úgy a felügyelő bizottság tagja maga jogosult az ülés 
összehívására. 

 
58. A felügyelő bizottság tagjai – amennyiben az Egyesületnek nem tagjai - tanácskozási joggal 

vesznek részt a közgyűlés ülésein. 
 
59. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, akkor 

az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 
köteles összehívni a közgyűlést. 
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60. A felügyelő bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 
 - az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése; 
 - a rendkívüli közgyűlés kötelező összehívása és javaslattétel annak napirendjére, ha megítélése 

szerint az elnökség tevékenysége jogszabályba, jelen alapszabályba vagy a közgyűlés 
határozataiba ütközik, vagy egyébként az sérti az Egyesület, illetve a tagok érdekeit; 

 - írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a közgyűlés részére; 

 - a vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek ellenőrzése és véleményezése; 
 - megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai 

jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik; 

 - az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése; 
 - jelentést kérhet az elnökségtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület 

munkavállalóitól; 
 - megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 
 
61. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
 - az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; 

 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
62. Ha a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták 

össze a közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő bizottság is jogosult. 
 
63. A felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha 

az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg. 

 
64. A felügyelő bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 

illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem 
érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő 
bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

 
65. A felügyelő bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felel. 

 
 

IV. Az elnökségre és a felügyelõ bizottságra vonatkozó 
közös szabályok 

 
66. Az Egyesület alapításakor az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az 

alakuló közgyűlés választja meg, ezt követően a közgyűlés. 
 

67. Az Egyesület közgyűlésén nem lehet meghatalmazott az elnökség, a felügyelő bizottság tagja, 
valamint a könyvvizsgáló. 
 

68. Az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 1/3-a írásban kezdeményezheti a 
Közgyűlés összehívását arra hivatkozással, hogy az Egyesület valamely tisztségviselője feladatát 
nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület 
érdekeinek elsődlegessége alapján látja el, illetve a jogszabályokat, jelen alapszabályt, a 
közgyűlési, elnökségi határozatokat vétkesen megszegte. A közgyűlés ilyen esetben dönt a 
tisztségviselő visszahívásáról. A visszahívásról szóló határozatot a visszahívott tisztségviselő – a 
határozat tudomására jutásától számított – 30 napon belül, de legkésőbb a határozathozataltól 
számított 90 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél benyújtandó keresettel támadja meg. 
 

69. Az elnökség, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló tisztségéről bármikor lemondhat, 
ha azonban az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak 
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 
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70. Az elnökség, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem 

munkaviszony keretében látja el – a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó 
szabályai megfelelően irányadóak. 

 
 

V. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

71. Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,  
 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
 

72. A megválasztott személy, illetve a vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles előzetesen írásban 
tájékoztatni új tisztségsége elfogadásáról valamennyi olyan közhasznú szervezetet, amelynél már 
vezető tisztségviselőként járt el. 
 

73. Az Egyesület vezető tisztségviselője és ennek (törölve) közeli hozzátartozója ugyanannál a 
szervezetnél nem választható meg a felügyelő bizottság tagjává. 
 

74. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 
 - az elnökség tagja; 
 - az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik; 

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; 

- illetve a fentiekben meghatározott személyek (törölve) közeli hozzátartozója. 
 
 

VI. Az Egyesület képviselete 
 

75. Az Egyesület képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosultak (törölve). 
 
 

VII. Közhasznúsági nyilatkozatok 
 

76. Az Egyesület a Civiltv. szerinti, jelen alapszabályban foglalt céljai elérése érdekében közhasznú 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységet folytat. 
 

77. Az Egyesület ennek keretében biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is 
részesülhet az alábbiak szerint. 
 

78. Az Egyesület a legszélesebb értelemben vett tűzvédelmi szakmai munkában résztvevők számára 
biztosítja a részvételt az Egyesület által szervezett: 

 - állás- és munkaközvetítéseken; 
 - megbízások közvetítésében. 
 
 Továbbá: 
 - támogatja a frissen végzett tűzvédelmi mérnökök elhelyezkedését; 
 - átképzési programokat, szakmai képzéseket, valamint ismeretterjesztő előadásokat szervez. 
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A Civiltv. figyelembevételével az Egyesület céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt 
területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokat 
közvetlenül ellátó fentiekben meghatározott tevékenységeket, illetve azokhoz közvetve 
hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat; ezzel hozzájárul a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

 
a) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a katasztrófavédelem nemzeti 
ügy és a védekezés egységes irányítása állami feladat. Egyesületünk ehhez nyújt támogatást 
a 2. § (1) bekezdés alapján: „A védekezést és a következmények felszámolását az erre a 
célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének 
összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó 
szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az 
állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az 
egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a 
célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és 
előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: 
katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.” 

 
b) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § (1)és 
(2) bekezdésében meghatározott alábbi feladatok ellátásában nyújtsunk támogatást: „(1) Az 
érintett miniszterek együttműködnek annak érdekében, hogy a lakosság - különös tekintettel 
a tanulókra és a hallgatókra - megismerhesse az épített környezet emberhez méltó, 
egészséges és esztétikus alakításával, az építészeti kultúra terjesztésével, fejlesztésével, az 
építészeti értékek, örökség védelmével kapcsolatos alapvető ismereteket az alap-, közép- és 
felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés, nevelés keretében, a 
közművelődés és ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. (2) Az épített 
környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása során az állami és a 
helyi önkormányzati szervek együttműködnek az érintett szakmai kamarákkal és a 
társadalom más szervezeteivel.” 

 
 

VIII. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 
 

79. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület évente dönt a céljai elérését 
szolgáló feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, azok felosztásának 
módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 
 

80. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és 
azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról 
a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 
 

81. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, 
illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület a 
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységre fordítja. 
 

82. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak másodlagosan, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Ennek érdekében az Egyesület 
törekszik arra, hogy tevékenységében és vagyonában ne a gazdálkodási tevékenység és az ebből 
származó bevétel legyen a meghatározó. 
 

83. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt és az Egyesületben tisztséget betöltő más személyt, az 
önkéntest, a támogatót, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 

84. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 

85. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel. 

86.  
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A) A nyilvántartási szabályok 
 

87. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 

88. Az Egyesület bevételei: 
 - az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára 

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány (a támogatások, 
illetve adományok elfogadásához az elnökség határozata szükséges); 

 - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 
 - az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
 - a tagdíj; 
 - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
 - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 
 
89. Az Egyesület költségei: 
 - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 
 - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
 
90. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület 

tagja – a tagdíjfizetésen túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
 

91. Az Egyesület tisztségviselője feladatait főszabályként ellenszolgáltatás nélkül végzi, indokolt 
költségeit azonban az Egyesület megtéríti. A közgyűlés határozata alapján a tisztségviselő 
díjazásban részesíthető. 
 

92. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
B) Az adománygyűjtés szabályai 

 
93. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg 

más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 
 

94. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli 
meghatalmazása alapján, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint az 
esetlegesen vonatkozó egyéb jogszabályok szerint végezhető. 
 

95. Az Egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci 
áron kell nyilvántartásba venni. 

 
C) A beszámolási szabályok 

 
96. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.  
 

97. A közhasznúsági melléklet tartalmazza mindazt, amit a közhasznúsági melléklet készítésére 
vonatkozó jogszabályok, így különösen a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírnak. A közhasznúsági 
jelentést a jogszabály által előírt formában kell elkészíteni.  
 

98. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
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99. A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági mellékletét annak letétbe helyezése mellett a 
tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig az Egyesület székhelyén található Szent István 
Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetének 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és/vagy az Egyesület honlapján történő megjelentetéssel a 
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. 
 

100. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

 
D) A nyilvánosság biztosítása 

 
101. Az Egyesület működésével, szolgáltatása igénybevételi módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a közgyűlési és elnökségi határozatoknak, 
döntéseknek az Egyesület székhelyén található, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai 
Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetének hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, 
másrészt a jelen alapszabályban rögzített iratbetekintési és felvilágosítás-adási jogi biztosításával. 
 

102. Az évente kötelező közhasznúsági mellékletet az Egyesület közgyűlése a beszámolóval azonos 
módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni, továbbá biztosítani kell annak bárki 
általi hozzáférhetőségét (betekintést és saját költségre másolat készítését). 
 

103. Az Egyesület elnöke köteles a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 
való betekintésről gondoskodni, illetve azokról felvilágosítást adni. 
 

104. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. 
105. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést 

haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti 
határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 
 

106. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 
 

IX. Az Egyesület megszűnése 
 
107. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét.  
 
A  jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha  
 
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 
és új célt nem határoztak meg; vagy  
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.  
 
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.  
 
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. 

 
 

X. Záró rendelkezések 
 
108. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
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109. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Ptk. és a Civiltv. valamint az ezzel 

kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, másrészt a később meghozandó 
közgyűlési határozatok az irányadók. 
 

110. Jelen Alapszabály a Közgyűlésen megvitatott módosításokat az eredeti Alapszabály szövegével 
egységes szerkezetben tartalmazza, melyet az Egyesület Közgyűlése 2015. január 23-i ülésén az 
előírt módon K-2015/0123/2. számú határozatával fogadott el. A módosított és beiktatott 
rendelkezéseket vastagított, aláhúzott, dőlt szedés, a törölt részeket, ahol szükséges, „(törölve)” 
kifejezés is jelzi. 

 
Budapest, 2015. január 26. 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N a g y  K a t a l i n  

e l n ö k  
 
 
 
 
 

ZÁRADÉK 
 

Alulírott dr. Fényesi Szilvia ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 35. 1/8., BÜK: 17378) a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § 
(2) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
létesítő-okirat 2015. január 23-án tartott közgyűlésen elfogadott módosítások alapján hatályos 
tartalmának. A módosításokat dőlt, aláhúzott, vastagított szedés jelöli.  
 
A Pp. 196. § (1) bekezdés e) pontja szerint igazolom, hogy a fenti, általam készített okiratot Nagy Katalin 
elnök 2015. január 26-án előttem, saját kezűleg írta alá.  
 
Ellenjegyzem Budapesten, 2015. január 26-án 


