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A Fővárosi Törvényszék által 694 sorszám alatt nyilvántartásba vett
MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE

az eddigi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, az Egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról (továbbiakban: Ectv) és a 2013. évi V. törvény- Polgári Törvénykönyv
(továbbiakban: Ptk) előírásainak megfelelően megállapított hatályos szövegű

ALAPSZABÁLYA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) Az Egyesület neve:

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE
(a továbbiakban: Egyesület)
Az Egyesület rövidített neve: MÉE
angolul:
Association of Hungarian Coin Collectors
franciául:
Association des Collectionneurs Numismatiques Hongrois
németül:
Verein Ungarischer Münzensammlern
oroszul:
Obscsesztvo Vengerszkih Kollekcionerov Monetü i Medalej

(2) Székhelye:
Posta címe:
e-mail címe:
internet címe:

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2.
1368 Budapest, Pf.: 186.
info@eremgyujtok.hu
www.eremgyujtok.hu

(3) Az Egyesület hatóköre: Az Egyesület országos hatókörű civil szervezet, amely
Magyarország valamennyi megyéjében és Budapesten működtet helyi csoportokat. Az
Egyesület nemzetközi kapcsolatokat ápol a határon túli gyűjtői szervezetekkel.
(4) Hivatalos nyelve:
(5) Pecsétje:körpecsét:
(6) Jelvénye:
(7) Státusza:
(8) Felügyeleti szerve:

magyar
„Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969” szövegű körirattal
Szent István ezüstpénzének (ÉH.1.) másolata
közhasznú
Fővárosi Főügyészség

2.§
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA
(1) Az Egyesület a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
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(2) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
(3) Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
(4) Az Egyesület célja:
Az Egyesület célja a numizmatikával, éremgyűjtéssel foglalkozók szervezetbe tömörítése,
numizmatikai magángyűjtemények létrehozásának támogatása, ezek révén a nemzeti
értékek megmentése, közkinccsé tétele, továbbá a közgyűjtemények gyarapítása, feladatuk
megvalósításának segítése.
(5) E cél megvalósítása érdekében az Egyesület:
a) Szervezetbe tömöríti a numizmatikai anyagok gyűjtőit, illetve a numizmatika egyes
ágai iránt érdeklődőket.
b) Gyarapítja az éremgyűjtők szakismeretét.
c) Elősegíti és szervezi a gyűjtői tevékenységet.
d) Támogatja
a
közgyűjteményeket,
múzeumokat
numizmatikai
anyagok
kiegészítésében.
e) Szorosan együttműködik a Magyar Numizmatikai Társulattal, közgyűjteményekkel a
magyar numizmatika egységes céljainak megvalósításában.
f) Népszerűsíti a numizmatikai tevékenységet.
g) Kapcsolatot tart pénzek, érmek és egyéb numizmatikai anyagok rendszeres kiadásával
foglalkozó hazai és külföldi szervezetekkel.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.1
(7) Az Egyesület az Ectv. törvény előírásainak megfelelően az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
A Kulturális Örökségvédelméről szóló törvény (2001. LXIV tv.) 5 § (1) alapján:
a) Az Egyesület érmeket ad ki, ezzel elősegíti az éremplasztika fejlődését, támogatja
numizmatikai tárgyú szakkönyvek, kiadványok megjelenését, köztük a Numizmatikai
Közlöny kiadását, numizmatikai tárgyú kutatásokat végez, kezdeményez, támogat,
lehetővé teszi közvetve és közvetlenül azt, hogy kulturális értékként jelentős
magángyűjtemények jöjjenek létre és ezzel is védi a nemzeti kulturális (numizmatikai)
örökséget. Együttműködik a Nemzeti Múzeummal, helyi múzeumokkal.
b) Segítséget nyújt állami, önkormányzati fenntartású múzeumok, levéltárak numizmatikai
anyagának fejlesztéséhez, rendezéséhez.
c) Évente tudományos tanácsokozást szervez Hómann Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem
címen a Numizmatikai Társulattal és a helyi önkormányzattal együttműködve.
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A közvetlen politikai tevékenység fogalmát a 2011. évi CLXXV. tv. 2 § 22. pontja határozza meg.
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d) Helyi csoportjai együttműködnek a városi, megyei önkormányzatokkal, múzeumokkal,
levéltárakkal művészeti értékek létrehozásában (pl. helyi vonatkozású személyiségeknek,
nevezetességeknek érmen való megörökítésében), kiállítások szervezésében, iskolai
ismeretterjesztő előadásokat tartanak.
e) Az Egyesület történeti kutatási-tevékenységet folytat azzal, hogy kiadja „AZ ÉREM”
című tudományos folyóiratot.

3.§
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE ÉS JELLEGE
Az Egyesület országos szinten végzi tevékenységét. Céljai elérése, illetve feladatai
megvalósítása érdekében főleg az alábbi tevékenységeket végzi:
(1) Megalakítja országos és helyi szervezeteit, megválasztja vezető szerveit, nyilvántartja
tagjait.
(2) Szervezi és irányítja az összejöveteleket és az Egyesületi rendezvényeket.
(3) Rendszeres árverések rendezésével segíti a gyűjtői tevékenységet.
(4) A numizmatikai ismeretek terjesztése érdekében előadásokat, konferenciákat,
Numizmatikai Nyári Egyetemet, vándorgyűléseket, kiállításokat szervez.
(5) Lehetőségei szerint segíti tagjait a magyar éremújdonságok megszerzésében, szétosztja a
tagok között a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzeket, forgalmi sorokat,
egyéb numizmatikai anyagokat.
(6) Emlékérmeket veret és ad ki, a kibocsátott érmekről nyilvántartást vezet, katalógust
jelentet meg.
(7) „AZ ÉREM” címmel tudományos folyóiratot és időszaki tájékoztatókat jelentet meg.
(8) Numizmatika tárgyú műveket ad ki, segíti a külföldi szakirodalom beszerzését.
(9) Őrködik a gyűjtői etika megtartása felett.
(10) Egyes feladatok megoldására
munkacsoportokat hoz létre.

folyamatosan,

vagy

időlegesen

működő

(11) Együttműködik az önkormányzatokkal, országos és helyi kulturális intézményekkel,
múzeumokkal, levéltárakkal egyes közművelődési feladatok megvalósításában.
(12) Az Egyesületi munkában kiemelkedő tevékenységet végzőket elismerésben részesíti
többek között a Széchényi Ferenc és Unger Emil jutalomérmek odaítélésével.
(13)

Szervezi és segíti a tagok kapcsolatait a külföldi társszervezetekkel és azok tagjaival.

4
(14) Az Egyesület gazdasági tevékenységet kiegészítő jelleggel folytathat, gazdasági
társaságot alapíthat, társaságba tagként beléphet azzal, hogy az ily módon keletkező
gazdasági eredményét kizárólag közhasznú céljainak megvalósítására fordíthatja. Az
Egyesület gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljának elérése érdekében kiegészítő
jelleggel folytathat közhasznú, illetve alapcéljának elérése érdekében.
(15) Az Egyesület közhasznú vagy ingyenes szolgáltatásait bárki igénybe veheti azonos
feltételekkel, mint az Egyesület tagjai. Ezen szolgáltatásokról az Egyesület honlapján
keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A kizárólag a tagok javára fenntartott fizető
szolgáltatások akkor vehetők igénybe harmadik személy által, ha ez az egyesület tagjainak
érdekeit nem sérti. Az Egyesület rendezvényeit harmadik személyek szabadon, belépőjegy
megváltása mellett látogathatják, a rendezők kérhetik személyazonosságuk igazolását.
Részvételük a rendezvény rendjét, a helyszín házirendjét nem sértheti.

4.§
AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden bel- és külföldi 18 éven felüli nagykorú
természetes személy, jogi személy, aki, vagy, amely az Alapszabály előírásait magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és azokat betartja, és megfelel az Ectv előírásainak.
(2) Az Egyesület tagjairól az Egyesület központi irodája nyilvántartást vezet. Az Egyesület
rendes tagjává az válik, aki kéri tagfelvételét az Egyesületbe két tag ajánlásával és a helyi
csoport vezetője a felvételével egyetért. Amennyiben az Elnökség ennek ellenére nem
jegyzi be a kérelmezőt a tagnyilvántartásba, úgy erről a kérelmezőt írásban értesti azzal,
hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezéssel élhet a
küldöttgyűléshez, amely a soron következő ülésén bírálja el a fellebbezését.
(3) Ifjúsági tagként szülői hozzájárulással az Egyesületbe léphetnek be 18 éven aluliak.
(4) Pártoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki kész időszakosan vagy
rendszeresen adományokkal támogatni az Egyesület tevékenységét. A pártoló tagság
feltételeiről az Elnökség megállapodást köt a pártoló taggal és e megállapodás megkötése
után dönt a pártoló tag felvételéről.
(5) Az Egyesület tiszteleti, pártoló és ifjúsági tagjai az Egyesület helyi és országos szerveibe
tisztségre nem választhatók. Személyesen, vagy jogi személy esetén képviselőjük útján
tanácskozási joggal részt vehetnek a helyi szervezetek közgyűlésén, illetve az országos
Küldöttgyűlésen. Amennyiben a tiszteleti tag befizeti a rendes tagokra előírt tagdíjat, úgy
jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelességeivel.
(6) Az Egyesület rendes tagjait azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.
(7) A rendes tagok jogai:
a) az Egyesület bármelyik szervezete összejövetelein, rendezvényein részt venni, az
Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,
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b) bármely, az Egyesület által a tagok részére nyújtott szolgáltatást - az Elnökség által
meghatározott feltételek teljesítése esetén - igénybe veheti.
c) az Egyesület tevékenységével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket tenni, az iratokba
betekinteni,
d) részvétel a helyi szervezet Közgyűlésén,
e) javaslatot tehet a helyi szervezet Közgyűlés napirendjére,
f) szavazati jog gyakorlása a helyi szervezet Közgyűlésén,
g) az Egyesület bármely tisztségére választható, ha a törvényben előírt feltételeknek
megfelel,
h) kezdeményezheti tiszteletbeli tag megválasztását,
i) jogosult új tagokat felvételre ajánlani,
j) az Egyesület bármely vezető szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól
számított 30 napon belül – az illetékes törvényszék előtt megtámadni.
(8) Az Egyesület rendes tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják azzal, hogy jogi
személy esetében törvényes képviselője gyakorolja a tagsági jogokat.
(9) Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:
a) az Egyesület célkitűzéseit munkájukkal támogatni,
b) az Alapszabályt, a Szervezeti Működési Szabályzatot, (továbbiakban: SZMSZ)
megtartani,
c) a vezető szervek határozatait végrehajtani,
d) a gyűjtői tevékenység és az Egyesületi rendezvények zavartalanságát elősegíteni,
e) a gyűjtői etika írott és íratlan szabályaihoz alkalmazkodni,
f) a tagdíjat megfizetni.
(10) Az Egyesület tagjai és tisztségviselői részére a Küldöttgyűlés – a szokásos önkéntes
munka mértékét meghaladó tevékenységéért – tiszteletdíjat, vagy jutalmat állapíthat meg.
(11) Az Egyesület központi és helyi szervezeteinek választott vezetőinek – illetve konkrét
munka elvégzésére felkért tagjainak – az Egyesületben végzett tevékenységük során
felmerült, indokolt költségeit (utazás, szállás, étkezési költség – számla alapján) a
megbízó szervezet utólagosan megtéríti.
5.§
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
(1) Az Egyesületi tagság megszűnik:
a) kilépéssel,
b) az Egyesület részéről való felmondással,
c) kizárással,
d) a tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével.
(2) A tag kilépési szándékát írásban köteles bejelenteni annál a helyi szervezetnél, ahol rendes
tagként nyilvántartják és a bejelentését követően mind a helyi, mind az országos
névjegyzékből törölni kell.

6
(3) Az elhalálozott tagot, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén
Egyesületi tagot törölni kell a tagnyilvántartásból.
(4) A felmondási jogot az Elnökség gyakorolja. A tagság felmondására a helyi szervezet
vezetősége akkor is tehet javaslatot az Elnökség felé, ha a rendes tag terhére egyéves
tagdíjhátralékot állapít meg, és a tag tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli, igazolható
módon elküldött felszólítás ellenére sem tesz eleget a felhívásban megjelölt határidőben.
A felmondás időpontjában a tag tagsági jogai megszűnnek.
(5) A tag kizárásáról I. fokon az Elnökség, II. fokon a Küldöttgyűlés határoz.
(6) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési, küldöttgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség - bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le. Az eljárás megindításáról a tagot írásban igazolható módon értesíteni
kell, lehetőséget kell adni, hogy érveit személyesen előadja, majd személyes
meghallgatása után kell határozni.
(7) A tag kizárását kimondó elnökségi 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.
(8) A kizáró határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezéssel élhet a tag.
A fellebbezést a Küldöttgyűlés bírálja el.
(9) Az eljárásban a tag jogi képviselőt bízhat meg képviseletével.
(10) A tagsági jog nem örökölhető, de az elhalálozott Egyesületi tag tagsági számát
közvetlen hozzátartozója az elhalt tag bejegyzési helye szerinti szervezet vezetőségétől
írásban kérheti.
Az előterjesztett javaslatról az Egyesület Elnöksége dönt.
(11) Az Egyesület Küldöttgyűlése az Elnökség javaslatára tiszteletbeli tagságot
adományozhat az Egyesület tagjainak, illetve olyan személyeknek, akik rendes tagság
nélkül is sokat tettek az Egyesület tevékenységének elősegítéséért és az Egyesület
céljaiként meghatározott tevékenységeket végeznek és támogatják az Egyesületi célok
megvalósítását.

6.§
AZ EGYESÜLET HELYI SZERVEI,
BUDAPESTI, MEGYEI SZERVEZETEK, HELYI CSOPORTOK
Az Egyesület tagjai az Elnökség jóváhagyásával helyi - budapesti és megyei szervezeteket és
helyi csoportokat (továbbiakban együttesen: helyi szervezetek) – hoznak létre. A helyi
szervezetek elnevezésüktől függetlenül az ebben az Alapszabályban foglalt kivételektől
eltekintve azonos jogokat élveznek, és kötelezettségeket viselnek. A helyi szervezetek nem
rendelkeznek jogi személyiséggel. A budapesti szervezetre vonatkozó különleges
rendelkezéseket az Alapszabály 13. § tartalmazza.
(1) a) Az Egyesület helyi szervei biztosítják tagjaik részére az Egyesület életében való
részvételt. Tevékenységüket, az Alapszabály 3. §-ban rögzített feladatokat a helyi
lehetőségek figyelembe vételével végzik.
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b) A helyi szervezetek élén álló vezetőség az Egyesület Elnökségével és a Központi
Irodával közvetlenül tartja a kapcsolatot.
(2) a) A helyi szervezet egy város közvetlen környezetében lakó, dolgozó Egyesületi tagokat
tömöríti. Új helyi szervezet ott létesíthető, ahol legalább 10 Egyesületi tag elhatározza,
gazdaságos működésük feltételei biztosítottak és az Elnökség a működés
megkezdéséhez hozzájárult.
b) A helyi szervezet tagjai a helyi szervezet vezetőségén keresztül tartják a kapcsolatot az
Elnökséggel és a Központi Irodával.
c) a helyi szervezet működésére, felépítésére, gazdálkodására a jelen Alapszabály 13. §-a
az irányadó.
(3) A helyi szervezet működését az Elnökség az Alapszabállyal ellentétes tevékenysége esetén
a Felügyelő Bizottság egyetértésével felfüggesztheti, míg a Küldöttgyűlés a helyi
szervezetet megszüntetheti.
(4) A helyi szervezet megszűnése esetén a tagok saját döntésük alapján kérhetik felvételüket
más helyi szervezetben, ennek hiányában az Elnökség dönt arról, hogy melyik szervezethez
fognak tartozni.
(5)

a) Az Egyesület rendes tagjai kizárólag és kötelezően csak egy helyi szervezetben lehetnek
bejegyzett – regisztrált – rendes tagok. E bejegyzés alapján történik a tagsággal együtt
járó valamennyi jog és kötelezettség teljesítése, a központi adminisztratív tevékenység
lebonyolítása.
b) Az Egyesület tagjai egyebekben minden megkötés nélkül működhetnek közre az
Egyesület bármely más helyi, szakági csoportjában, bizottságának munkájában.

7.§.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület döntést hozó szerve a helyi szervezeteknél a tagok összességéből álló Közgyűlés,
egyesületi szinten a küldöttek alkotta Küldöttgyűlés, az Egyesület ügyvezető szerve az
Elnökség, ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. Az Egyesületnél Jogi és Etikai Bizottság is
működik.
8.§
KÜLDÖTTGYŰLÉS
(1) Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a Küldöttgyűlés, amely a tagok által választott
küldöttekből áll.
(2) A Küldöttgyűlés üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja.
(3) A Küldöttgyűlésen a rendes tagokat a helyi szervezetek küldöttválasztó közgyűlésein
választott szavazati joggal rendelkező küldöttek képviselik. A helyi szervezetek
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közgyűlései a küldötteket 5 évi időtartamra választják. A küldött tartós akadályoztatása
esetén a küldő szervezet jogosult új küldöttet megválasztani. Az új küldött megbízása az
előző küldött eredeti megbízásának lejáratáig tart.
(4) Minden, a jelen Alapszabály előírásainak megfelelően működő helyi szervezet
küldöttválasztó közgyűlésén 1 (egy) fő küldöttet választ, illetőleg, ahol a helyi szervezet
taglétszáma a 100 főt meghaladja, ott 2 (két) fő küldöttet kell választani.
(5) A Budapesti szervezet – taglétszámától függetlenül – összesen annyi küldöttet választ
Küldöttválasztó közgyűlésén, ahány küldöttet a helyi szervezetek jogosultak választani.
(6) A megválasztott küldöttek nevét és személyi adatait a helyi szervezet bejelenti az
Elnökségnek, amely összeállítja, és folyamatosan vezeti a küldöttek névsorát.
(7) Az Elnökség a küldöttek részére küldött igazolványt állít ki, s a küldöttek névsorát, annak
változásait közzéteszi az ÉRTESÍTŐBEN.
(8) A Küldöttgyűlést össze kell hívni, ha azt
a) az Elnökség,
b) a küldöttek 1/3-a, vagy a tagok 1/10-e az ok és a cél megjelölésével kéri,
c) a Törvényszék, vagy a Főügyészség, illetőleg
d) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
(9) A Küldöttgyűlést az Elnökség döntése alapján az Elnök hívja össze írásban, meghívó
küldésével vagy annak az Értesítőben való közzétételével. A meghívót lehetőség szerint
az Értesítővel együtt kell elküldeni valamennyi tagnak. A meghívót a honlapon is közzé
kell tenni.
(10) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a Küldöttgyűlés ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(11) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(12) A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A meghívót tartalmazó Értesítőt a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal kell
megküldeni az Egyesület tagjainak. A küldöttgyűlést általában a MABÉOSZ 1064
Budapest, Vörösmarty M. u. 65. székházába kell összehívni. Az Elnökség dönthet arról,
hogy a küldöttgyűlést más helyen tartja fontos okból.
A küldöttgyűlés nyilvános. A levezető elnök a nyilvánosságot korlátozhatja, amennyiben az
az Egyesület üzleti és egyesületi titkainak, illetve a személyiségi jogok megőrzése
érdekében szükséges.
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Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés az eredetileg meghirdetett
napirendek tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. A
határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés időpontját, és helyét, amely azonos
a korábbi küldöttgyűlés napjával és helyével a meghívóban meg kell jelölni.
(13) A Küldöttgyűlésen csak a küldöttek élhetnek szavazati jogukkal. Minden szavazás előtt a
határozatképességet vizsgálni kell. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, a
jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat
elvetettnek tekintendő.
(14) A küldöttgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
(15) Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál, a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(16) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött:
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.
(17) A küldöttek határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat
meghozatalához, az Alapszabály ettől nem térhet el.
Határozathozatal ülés tartása nélkül:
(18) A küldöttgyűlési határozat meghozatala ülés megtartása nélkül is lehetséges. Az ilyen
határozathozatalt az Elnökség kezdeményezheti olyan esetben, ha az ülés megtartása nem
lehetséges, a küldöttgyűlés összehívása súlyos nehézséggel járna. Az Elnök a határozat
tervezetét a küldöttek részére e-mailben, ennek hiányában ajánlott levélben megküldi,
ismertetve a szavazás menetét. A tervezet kézhezvételétől számított 15 napos határidőn
belül kell a küldötteknek szavazataikat megküldeni az Elnökség részére e-mailben, vagy
ajánlott levélben.
(19) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a küldöttek legalább annyi
szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati joggal rendelkező
küldött jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
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(20) Ha bármely küldött kezdeményezi a küldöttgyűlés megtartását, a küldöttgyűlés ülését az
Elnökségnek össze kell hívnia.
(21) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség határozattal
megállapítja a szavazás eredményét, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. A szavazás
eredményét, eredményes szavazás esetén az elfogadott határozat szövegét tartalmazó
jegyzőkönyvet e-mailben, ennek hiányában ajánlott levélben megküldi a küldötteknek. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
(22) Titkos, írásbeli szavazással dönt a Küldöttgyűlés az alábbi kérdésekben:
a) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Jogi és Etikai Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásáról, visszahívásáról,
b) a tag Egyesületből való kizárása elleni fellebbezésről,
c) a tag által I. fokú Elnökségi Határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során.
Az a) pontban felsorolt szervezetek tagjait csak úgy lehet visszahívni, ha egyidejűleg döntenek
utódjuk megválasztásáról is.
(23) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés az Alapszabály elfogadásáról,
b) döntés az Alapszabály módosításáról, az Egyesület céljának módosításáról,
c) döntés az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról vagy
megszűnésének kimondásáról,
d) döntés az Elnök, 5 Elnökségi tag és az 5 tagú Felügyelő Bizottság, 5 tagú Jogi és Etikai
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásuk
megállapításáról,
e) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az Egyesületek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló
elfogadásáról (Ectv. 29 §),
f) döntés az éves és/vagy rendkívüli
tagdíj összegének és esedékességének
megállapításáról,
g) döntés az Elnökség éves beszámolójának, az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésnek, a közhasznúsági jelentésnek és mellékletnek elfogadásáról a Felügyelő
Bizottság véleményének meghallgatása után,
h) az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, az előző évi költségvetés
teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása, elfogadása,
i) Tisztújítás esetén döntés a Jelölő bizottság, majd Szavazatszámláló bizottság
megválasztásáról. (A Jelölő Bizottság tagjainak megbízása 5 évre szól, azzal, hogy a
következő tisztújítást megelőző Küldöttgyűlésen kell megválasztani az új Jelölő
Bizottságot.)
j) döntés tiszteleti tag megválasztásáról,
k) Döntés az Egyesület által alapított Széchényi Ferenc jutalomérmek odaítélése, az
Elnökség által javasolt lista alapján,
l) döntés ingatlan megvásárlásáról, elidegenítésről,
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m) döntés a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, az Alapszabály által előírt
kérdésekben,
n) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt,
p) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő
Bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
q) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és
r) a végelszámoló kijelölése.
(24) Az Alapszabály módosításához a jelenlévő küldöttek ¾-ének, tag kizárásához, vezető
tisztségviselő, a Felügyel Bizottság, a Jogi és Etikai Bizottság tagjainak visszahívásához,
a jelenlévő küldöttek 2/3-nak szavazata szükséges.
(25) Az összes szavazati joggal rendelkező küldött 3/4-es többségű szavazata szükséges az
Egyesület céljának megváltoztatásához, a más szervezettel való egyesülésre, az Egyesület
megszűnésére és vagyonának felosztására vonatkozó határozathoz,
(26) A Küldöttgyűlést, az Elnök, az általa javasolt levezető elnök, egyéb esetben a küldöttek
által választott levezető elnök vezeti le és gondoskodik az ülés zavartalanságáról.
(27) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:
a) küldöttgyűlés helyét, idejét, napirendjét és a jelenléti ívet,
b) az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzottak lényegét,
c) a szavazatok és ellenszavazatok, továbbá a tartózkodók számát is azzal, hogy a
tartózkodás érdemben „nem” szavazatnak számít.
d) a határozatokat szó szerint.
A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a
Küldöttgyűlés által választott két küldött hitelesíti.
(28) A Küldöttgyűlés határozatait az érintettekkel a küldöttgyűlést követően 30 napon belül
írásban kell közölni, az időszakonként megjelenő ÉRTESÍTŐ-ben, valamint az egyesület
internetes honlapján.(www.ermesek.hu) nyilvánosságra kell hozni.
(29) A határozatokról folyamatos nyilvántartást kell vezetni, melyből a döntés tartalma,
időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők száma megállapítható.
A határozatokba bárki betekinthet, azokról másolatot készíthet. Kérésre főtitkári aláírással
hiteles másolat kérhető. Ennek költsége 100 Ft/oldal.
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9.§
(A) AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
(1) Az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja. Az Elnökség feladatait az általa
létrehozott Központi Irodán, mint az Egyesület munkaszervezetén keresztül is elláthatja.
(2) Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták és a közhasznú szervezetek vezető
tisztségviselőire vonatkozó előírások alapján kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
(3) Ha az elnökségi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(4) Az Elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni.
(5) Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(6) Nem lehet Elnökségi tag 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 tisztségviselő nem lehet.
(7) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(8) A Küldöttgyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(9) 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(10) Az Elnökség tagjai:
a)
b)
c)
d)
e)

az elnök
2 alelnök (budapesti és vidéki alelnök)
főtitkár
3 titkár (Budapesti, Dunán inneni és dunántúli regionális titkár) és a
Jogi és Etikai Bizottság elnöke.
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Az Elnökség a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, a Küldöttgyűlés határozatai, és az
Alapszabályban foglaltak szerint végzi munkáját, elnöke és a főtitkár együttesen képviselik az
Egyesületet bíróságok és hatóságok előtt, gyakorolják a cégjegyzési jogokat. Az Elnökségi
tagok kizárólag a küldöttgyűlésnek vannak alárendelve.
Az Elnökség 6 tagját (elnök, vidéki alelnök, főtitkár, 2 rregionális tikárát, Jogi és Etikai
Bizottság elnöke), a Küldöttgyűlés választja határozott időre, 5 évre, akiket a Küldöttgyűlés
tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívhat. Az Elnökség tagjai a határozott idő
elteltével újra választhatók. A Budapesti Szervezet elnöke, egyben az Egyesület budapesti
alelnöke és titkára tisztségénél fogva tagja az Elnökségnek. A Magyar Numizmatikai Társulat
főtitkára és a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén egyik tagja tanácskozási
joggal részt vesz az elnökségi üléseken.
A Küldöttgyűlés az Elnökség tagjait az egyes tisztségek betöltésére vonatkozóan személy
szerint külön-külön választja meg.
(11) Az Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok
a) a tagdíj éves mértékére történő javaslat megtétele a küldöttgyűlés felé,
b) az éves költségvetés kidolgozása, küldöttgyűlés elé terjesztése,
c) Az Egyesület, ezen belül az Elnökség, munkájáról, tevékenységéről éves beszámoló
elkészítése és jóváhagyásra a küldöttgyűlés elé terjesztése.
d) Az Elnökség a Felügyelő Bizottság véleményének meghallgatása után az Egyesületek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámolót elkészíti és
elfogadásra a küldöttgyűlés elé terjeszti.
e) Az Elnökség köteles gondoskodni az Egyesület jogszerű működésének biztosításáról,
az előírt nyilvántartások vezetéséről, a pénzügyi, számviteli, adózási előírások
maradéktalan betartásával, betartatásával. Az Elnökség munkáját segíti a főtitkár
közvetlen irányítása alatt álló Központi Iroda, amely az Egyesület munkaszervezete és
élén az irodavezető áll. A Központi Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az
Elnök gyakorolja.
(f) Az Elnökség feladata az Egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése,
(g) valamint minden olyan ügy, amely nem tartozik az elnök, a helyi szervezetek
közgyűlése, illetve a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(12) Az Elnökség üléseit éves munkaterv szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja.
(13) Az ülést az elnök hívja össze 8 nappal korábban a napirend közlésével és az ülést is ő
vezeti le. Az elnökségi tagoknak a meghívót és mellékleteit e-mailben küldi meg a
Központi Iroda.
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(14) Az Elnökségi ülés nyilvános, azon tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül más
meghívottak is részt vehetnek. Hallgatóként az ülésen bárki jelen lehet, ha jelzi részvételi
szándékát az Elnökség felé, és az ülés témája nem olyan, amelynek végighallgatása sérti
az Egyesület érdekeit.
Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak egyszerű többsége jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást kétszer meg kell ismételni. Ha ekkor sem sikerül döntést hozni, úgy a
kérdést a következő ülésen újra meg kell tárgyalni.
(15) Az Elnökségi ülésről jelenléti ívet, jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell
az ülés helyét, idejét, napirendjét, jelenlévőket, az elhangzottak lényegét, a szavazást és
annak eredményét, egyhangú döntés kivételével feltüntetve a támogató és ellenző
szavazatokat.
(16) A tartózkodás érdemben „nem” szavazatnak számít. A jegyzőkönyvnek a határozatokat
szó szerint kell tartalmaznia.
(17) A jegyzőkönyvet, az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy vezetőségi tag
hitelesíti azt aláírásával.
(18) Az Elnökség határozatait (döntéseit) az érintettekkel írásban kell közölni és az
ÉRTESÍTŐ-ben közzé kell tenni. Így az Egyesület valamennyi tagjával közölni kell.
(19) A határozatokról (döntésekről) folyamatos nyilvántartást vezet a Központi Iroda az
Elnökség megbízásából, melyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, és a támogatók,
ellenzők személye megállapítható. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat (döntés)
számát, időpontját, tartalmát, a támogatók, ellenzők nevét (titkos szavazás kivételével) és
számarányát.
(20) Az Elnökség tagjai Egyesület vezetőtisztségviselőinek minősülnek, és ezért
megválasztásukat követően írásban kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy e
tisztséget elfogadják és velük szemben a Polgári Törvénykönyvben és Ectv 38-39 §-ba
foglalt összeférhetetlenségi okok és kizárási okok nem állnak fenn.
(21) Az Elnökség tartja a kapcsolatot a helyi szervezetekkel és irányítja a különböző
rendezvények előkészítését.
(22) Az Elnökség egyes feladatok ellátására folyamatos tevékenységet folytató
munkacsoportokat, szakbizottságokat vagy szakági csoportokat, ad-hoc bizottságokat
hozhat létre.
(23) Az Elnökség munkáját állandó bizottságként az éremkiadási és kiadványkészítő
szakbizottság segíti.
(24) Az Elnökségi tag tagsága megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
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c) visszahívással - Az Elnökség tagjait a küldöttgyűlés bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatja;
d) lemondással; Az elnökségi tag megbízatásáról az Elnökséghez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
e) az elnökségi tag halálával, a jogi személy elnökségi tag megszűnésével;
f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) az Elnökség tagjával szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
h) Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
i) amennyiben az Elnökség vagy annak, egyes tagjainak tagsága – annak lejártát
megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott Elnökség (tag) megbízatása az
eredetileg megválasztott (Elnökség) tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára
szól.
(25) Az Elnökség az Egyesület beszámolóját, közhasznúsági jelentését, mellékletét a bírósági
portálon teszi közzé, továbbá beszámolóját, közhasznúsági jelentését, mellékletét,
valamint azon határozatait, amelyek egyesületi, üzleti titkot nem képeznek az Egyesület
honlapján is közzéteszi. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét is ugyanilyen módon kell
nyilvánosságra hozni. A fentieken túlmenően a tagoknak az ÉRTESÍTŐ-vel együtt meg
kell küldeni.
(26) Azon elnökségi és küldöttgyűlési határozatokat, amelyek konkrét személyt, vagy
szervezeti egységet érintenek és ellenük fellebbezési jog van, az érdekelt személlyel,
szervezettel írásban, tértivevényes ajánlott levélben kell közölni, ezeket közzétenni nem
kell, a határozat jogerőre emelkedése után a tagok részére tájékoztatást kell adni oly
módon, hogy az, személyiségi jogot ne sértsen.
A jelen rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell a helyi szervezetekre is.

(B) AZ ELNÖK ÉS A FŐTITKÁR FELADATAI
(1) Az Elnök feladatai a következők:
a) Az Elnökség javaslatát figyelembe véve az Elnök dönt a Küldöttgyűlés összehívásáról,
b) elkészíti (elkészítteti) az Ectv-ben meghatározott beszámolót és megvitatásra az
Elnökség elé terjeszti, majd a Felügyelő Bizottság és az Elnökség által véleményezett
beszámolót mellékleteivel együtt jóváhagyás végett a küldöttgyűlés elé terjeszti,
c) megbízólevelet ad ki,
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d) intézkedéseit a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell
megtennie, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban,
e)megbízásából a Központi Iroda vezeti a határozatok tárát.
Az Elnök az a)-d) pontok esetében feladatait személyesen gyakorolja, míg minden más
feladatot az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően átruházhat a Főtitkárra, vagy a Központi
Iroda munkatársaira.
Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért valamelyik alelnök, felkérés hiányában az
idősebb alelnök helyettesíti.
(2) Az Egyesület képviseleti jogát, valamint a bankszámlája feletti rendelkezés jogát az Elnök
és a Főtitkár együttesen gyakorolja.

10.§
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
(1) A Küldöttgyűlés 5 évi időtartamra 5 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ, azzal a
feladattal, hogy az Elnökség munkáját az Egyesület, mint jogi személy érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.
(2) A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. Nem
választható Felügyelő Bizottsági taggá az Egyesület Elnökségének tagja és közeli
hozzátartozóik.
(3) A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület Elnökségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
(4) A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
(5) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági
tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökéhez intézi.
(6) A Felügyelő Bizottság köteles a Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Küldöttgyűlésen ismertetni.
(7) A Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az Elnökség tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, az
Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.
(8) A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
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(9) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
(10) A Felügyelő Bizottság tagjává csak nagykorú személy választható, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(11) A felügyelő bizottsági tag tisztségéből eredő feladatait személyesen köteles ellátni.
(12) Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(13) Nem lehet felügyelő bizottsági tag az sem, 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.
(14) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági
tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(15) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az, aki
a) az Egyesület Elnökének, elnöksége tagjának vagy
b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) 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 a jelen Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott
cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(16) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesülettől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatók.
(17) A Felügyelő Bizottság elnöke, távollétében a helyettesítésével megbízott tagja a
Küldöttgyűlésen és az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal jogosult részt venni. Az éves
beszámolót és a közhasznúsági jelentést, mellékletet tárgyaló Küldöttgyűlésen a Felügyelő
Bizottság elnöke, ill. akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott tagja a Bizottság
álláspontját határozathozatal előtt ismertetni köteles.
18) A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak ülése összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, vagy mulasztás történt, melynek megszüntetése,

18
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi
szükségessé,
b) az Elnökségi, felügyelőbizottsági tagok, mint vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság jogosult az
Egyesület Elnökénél kezdeményezni a Küldöttgyűlés összehívását, és, ha az elnök 30
napon belül ennek nem tesz eleget, akkor a Küldöttgyűlést maga is jogosult összehívni.
c)
(19) A Felügyelő Bizottság működése – üléseinek gyakoriságaira, az ellenőrizendő területek
felosztására, üléseinek összehívására, levezetésére, jegyzőkönyvezésére ügyrendje
irányadó azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekre az Elnökségre vonatkozó
rendelkezések,– értelemszerűen alkalmazandóak.
(20) A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik még mindaz, amit az Ectv. feladatként előír.
(21) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente legalább egyszer – elnöke útján tájékoztatja a Küldöttgyűlést.
(22) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
11.§
JOGI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG
(1) A Jogi és Etikai Bizottság elnökét és további 4 tagját a Küldöttgyűlés választja meg
határozott időre, 5 évre.
A Jogi és Etikai Bizottság elnöke tagja az Egyesület Elnökségének, a többi 4 tag nem
minősül vezető tisztségviselőnek.
(2) A Jogi és Etikai Bizottság feladata az éremgyűjtő etika elvárható szabályainak
összegyűjtése, megállapítása, írásba foglalása, elvi állásfoglalások kidolgozása, a gyűjtői
etikát sértő, valamint az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes esetek, magatartások
kivizsgálása és ezzel kapcsolatban javaslattétel az Elnökség részére.
A Jogi és Etikai Bizottság eljárását minden esetben meg kell, hogy előzze a helyi
szervezet eljárása és az ügyben elfoglalt állásfoglalása.
A Jogi és Etikai Bizottság az egyes esetek kivizsgálását és ezzel kapcsolatos
állásfoglalását köteles legjobb meggyőződése alapján minden befolyásolástól mentesen és
részrehajlás nélkül meghozni, és javaslatát az Elnökségnek előterjeszteni.
(3) A Jogi és Etikai Bizottság eljárása során az ügyben érintetteket meghallgatja és
megállapításáról az érintettet előzetesen írásban értesíteni. A személyes meghallgatástól a
Jogi és Etikai Bizottság eltekinthet, ha a meghallgatás komoly akadályba ütközik.
A Jogi és Etikai Bizottság az ügy valamennyi körülményének körültekintő mérlegelése
alapján javasolhatja az Elnökségnek az etikátlan magatartás, vagy az Alapszabály
előírásait megsértő személy szóbeli, írásbeli figyelmeztetését, tisztségéből, tagságból való
felfüggesztését, legsúlyosabb etikai vétség esetén az Egyesületből való kizárását.
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(4) A Jogi és Etikai Bizottság javaslata alapján az adott ügyben az Elnökség határoz, mely
határozatot az érintettel írásban közölni kell, és azt egyéb módon is nyilvánosságra kell
hozni.
12 §
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK,
IRATBETEKINTÉS
(1) A vezető tisztségviselőknek (Elnökség tagjai, Felügyelő Bizottság tagjai), nyilatkozniuk
kell megválasztásukat követően, hogy sem a Ptk. sem az Ectv 38-39 §-i alapján tisztségük
ellátásának jogi akadálya nincs.
(2) 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.
(3) A Küldöttgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a
határozat alapján:
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) 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 az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Egyesület irataiba kérésre bárki betekinthet, másolatot készíthet. Hitelesített másolat
díja 100 Ft/oldal. A betekintés megtagadásáról a helyi szervezet titkára, az egyesület
központi iratai esetében a Főtitkár dönt, a megtagadás tényét írásban kell közölni a
betekintést kérővel, azzal, hogy elutasítás esetén a helyi vezetőségtől, országos szinten az
Elnökségtől kérheti az irat betekintés engedélyezését. A helyi vezetőség, illetve az
Elnökség döntése végleges, azt csak bírósági úton támadhatja meg a betekintést kérő.

13.§
HELYI SZERVEZETEK, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÜK, GAZDÁLKODÁSUK

(1) A helyi szervezet szervei: közgyűlés, vezetőség, ellenőr.
(2 )A helyi szervezetek vállalkozói tevékenységet nem folytathatnak.
(3) A Közgyűlésen minden helybeli rendes tagnak egy szavazati joga van.
(4) A Közgyűlés:
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a) megválasztja küldötteit 5 évi időtartamra a Küldöttgyűlésre,
b) határoz a helyi érdekeltségű kérdésekben,
c) legalább 3 tagú vezetőséget (elnök, titkár, ellenőr) választ. Az Elnökség egy tagja, aki
nem lehet az ellenőr, felel a helyi szervezet gazdálkodásáért. Amennyiben a vezetőség
tagjainak száma nagyobb háromnál, úgy az ellenőr nem lehet tagja a vezetőségnek.
d) A vezetőség biztosítja a helyi szervezet rendeltetésszerű működését, felel annak
gazdálkodásáért,
e) az elnök és a titkár képviseli a helyi szervezetet a helyi, önkormányzati és egyéb
intézményeknél.
(5) A Közgyűlés, a vezetőség működésére – ezzel ellentétes szabályok híján - a
Küldöttgyűlésre, az Elnökségre vonatkozó előírások vonatkoznak. Az ellenőr feladatai
értelemszerűen megegyeznek a Felügyelő Bizottság alaptevékenységével.
(6) A tagsági viszony keretei között végzett tevékenység eredményeként mind a helyi
szervezeteknél, mind az Egyesület központjánál a vagyon növekedhet, vagy csökkenhet. Az
Egyesület központjának és a helyi szervezetek vagyonának együttes összege az Egyesületi
tagok tagsági viszonyán alapuló oszthatatlan Egyesületi vagyon.
(7) A helyi szervezet gazdálkodását az ellenőr, az Egyesület Elnöksége és Felügyelő
Bizottsága ellenőrzi. Az ellenőrzés feltételeit a helyi szervezet köteles biztosítani.
(8) A helyi szervezet munkáját, amennyiben az, a jogszabályt, vagy a jelen Alapszabályt sérti,
az Elnökség határozatával felfüggesztheti. A tevékenység felfüggesztését kimondó
határozat ellen a felfüggesztett vezetőség fellebbezést nyújthat be az Egyesület
Küldöttgyűléshez. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.
(9) A helyi szervezet jogi személyiséggel nem rendelkezik, kötelezettségeket önállóan nem
vállalhat.
14.§
AZ EGYESÜLET BUDAPESTI SZERVEZETE
(1) A Budapesti szervezet küldöttválasztó közgyűlésén választja meg vezetőségét, ellenőrét és
küldötteit a Küldöttgyűlésre. A Budapesti szervezet elnöke és titkára tisztségénél fogva
tagja az Elnökségnek.
(2) A Budapesti szervezet feladataira, tevékenységére, gazdálkodására egyebekben a helyi
szervezetekre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
15. §
SZAKÁGI SZERVEZETEK
(1) A szakági szervezetek és a szakági csoportok, amelyek az egyes gyűjtési területeknek
megfelelően jöhetnek létre országos szinten, szakmai keretet biztosítanak a gyűjtési
területtel foglalkozó Egyesületi tagoknak. Szakági szervezet létrehozását bármely tag
kezdeményezheti indokolt javaslatában.
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(2) Új szakági szervezet megalakulásához, meglévő megszüntetéséhez az Elnökség
hozzájárulása szükséges.
(3) A szakági szervezet vezetője munkájáról évente egyszer az Elnökségnek beszámolót készít.
(4) A szakági szervezet működési szabályzatát maga állapítja meg, a működés anyagi
feltételeit az Egyesület biztosítja, de kiegészítésként tagjaitól anyagi hozzájárulást kérhet.
A szakági szervezet nem önálló jogi személy.

16. §
REGIONÁLIS TITKÁROK, REGIONÁLIS ÉRTEKEZLETEK
(1) A küldöttgyűlés által regionális titkárrá választott elnökségi tag egyikének a Dunától
nyugatra, míg a másik regionális titkárnak a Dunától keletre található régióban működő
helyi szervezetekkel való közvetlen kapcsolat tartása a feladata.
(2) A regionális titkárok évente legalább egyszer regionális értekezletet tartanak a területükön
működő helyi szervezetek vezetőségi tagjai részére, amelyek célja az Egyesület életét
érintő aktuális kérdések megbeszélése, a helyi szervezetek javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az Elnökség felé.

17.§
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
(1) Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődleges gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
(2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai - a vagyoni
hozzájárulásuk megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(3) Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott alapcélja szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti.
(4) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
(5) Az Egyesület
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vállalkozási

22
tevékenységet folytathat.
(6) Az Egyesület vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.
(7) Az Egyesület bevételei:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(8) Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
(9) Az Egyesület bevételeit és kiadásait, költségeit, ráfordításait a fenti részletezésében
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
(10) Az Egyesület költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
(11) Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és
a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veszi figyelembe.
(12) A tagdíjat a tagok fizetési számlára való utalással, vagy a helyi szervezet, a központi
iroda munkatársánál készpénzben fizetik be.
(13) Az Egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért az Elnökség, a helyi szervezetek részére
biztosított önálló vagyon szabályszerű kezeléséért a helyi szervezetek vezetősége felel.
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(14) Az Egyesület helyi szervezeteinél a náluk maradó pénzeszközökkel és vagyonnal
önállóan gazdálkodhatnak, az SZMSZ-ben előírt tevékenységet folytathatják.
(15) Szabályszerű gazdasági tevékenységükért, különösen az adózásra vonatkozó előírások
betartásáért, a jelentéstételi kötelezettség időbeni végrehajtásáért az általuk kezelt vagyon
mértékéig felelnek.
(16) A helyi szervezeteknél a szabályszerű gazdálkodásuk során keletkezett bevételekből át
kell utalni a tevékenységgel összefüggő, a bevételeket és kiadásokat terhelő állami
költségvetési kötelezettségeket az Egyesület központjának.
(17) A helyi szervezetek éves gazdálkodási tevékenységükről beszámolnak írásban a helyi
közgyűlésnek, továbbá minden év január 31-ig az SZMSZ-ben szabályozott módon az
Elnökségnek.
(18) Az Egyesület belső szabályzataiban határozza meg a közhasznú szervezetekről szóló
törvény és az ezzel kapcsolatos más hatályos jogszabályok keretei között a gazdálkodással
kapcsolatos nyilvántartási szabályokat.
(19) Az Egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel
gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, azokat nem veszélyeztetve. Gazdálkodása
során az elért eredményt nem osztja fel, azt a 2.§-ban meghatározott tevékenységekre
fordítja.

18. §
BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK
(1) Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával,
mint mérleg-fordulónappal, a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót
készíteni.
(2) Az Egyesület esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év a megszűnés
évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december
31.
(3) A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének)
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
(4) Amennyiben az Egyesület valamely szervezetét jogi személyiséggel ruházza fel, úgy ez a
szervezeti egység az Egyesületre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít és azt az
egyesületi beszámolóra előírt módon köteles nyilvánosságra hozni, letétbe helyezni.
(5) Az Egyesület könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében jelenleg kettős
könyvvitel rendszerében -, magyar nyelven, forintban történhet.
(6) Az Egyesület beszámolója tartalmazza:
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a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
(7) Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.
(8) Az Egyesület, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében
be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált
összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati,
illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység
fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
(9) Az Egyesület, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében
be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és
programokat.
(10) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
(11) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
(12) Az Egyesület köteles a Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
(13) Az Egyesület a (8) bekezdés szerinti kötelezettségének az Egyesületek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon tesz eleget.
(14) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az Egyesületek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil
Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
(15) Az Egyesület főtitkára köteles az Egyesület honlapján a tárgyidőszaki beszámolót, FB
jelentését, valamint közhasznúsági mellékletet közzétenni azok elfogadását követő 15
napon belül.
(16) Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább
a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
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19.§
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)
(1) Az Alapszabály, illetőleg minden Alapszabály módosításának hatálybalépését követően,
vagy attól függetlenül is folyamatosan ki- és át kell dolgozni az Egyesület SZMSZ-ét a
mindenkor hatályos előírások szerint.
(2) Az SZMSZ egyes fejezeteinek témái az SZMSZ tagfelvétel, éremcsere-közvetítés, érem
kibocsátás és elosztás, könyv és folyóirat kiadás, Egyesületi tisztújítás.
Az SZMSZ-ben kell meghatározni az Egyesület működési módjának, a szolgáltatások
igénybevételének rendjét is.
(3) El kell készíteni a helyi szervezetek, a Szakmai Csoportok, továbbá a Felügyelő Bizottság,
Jogi és Etikai Bizottság, valamint a Központi Iroda működését, illetőleg gazdálkodását
szabályozó ügyrendet is.
(4) Az SZMSZ-t az Elnökség hagyja jóvá, és határozatával lépteti hatályba, majd azt
követően az Egyesület székhelyén ki kell függeszteni, és az Egyesület honlapján közzé
kell tenni.

20.§
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
(1) Jogutódlással megszűnik az Egyesület, ha
a) másik egyesülettel egyesül, illetve több egyesületre szétválik,
feltéve, hogy nincs ellene folyamatban jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy
csődeljárás;
b) vele szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban,
vagy jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll;
c) illetve a tagok jelen Alapító Okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették.
(2) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a küldöttgyűlés kimondja megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
c) az Egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül 10 fő alá csökken,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
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(3) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők tartozásai megfizetése után
fennmaradt vagyonra vonatkozóan az alábbi módon kell eljárni:
a) Meg kell határozni, hogy a megmaradt vagyonból mi tekinthető a kulturális örökség
részének. E tekintetben minden olyan tárgy a kulturális örökség része (pl. a verőtő,
gipszminta, vázlatok, közkönyvtárakban nem található könyvek, kéziratok), amelyek
közgyűjteményben való elhelyezése indokolt és gondoskodni kell azok közgyűjteményben
való elhelyezéséről.
b) A további fennmaradt vagyont úgy kell felosztani, hogy a helyi szervezetek
nyilvántartott belső könyvelésben elkülönített vagyonát olyan közhasznú civil
szervezetnek (szervezeteknek) kell átadni, amely a helyi szervezet székhelyén működik
(működnek) és az Egyesület alapvető céljait (éremgyűjtési szabadidős tevékenységet,
közhasznú tevékenységet) továbbra is teljesítik.
21.§
ZÁRÓ, ÉRTELMEZŐ, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
(1) A nyilvánosság biztosítása érdekében, az Egyesület irataiba és különösen a beszámolókba
az Egyesület központjában bárki betekinthet, azokról másolatot készíthet. Hitelesített
másolat költsége 100 Ft/oldal.
(2) Az Egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség törvényességi felügyeletet
gyakorol.
(3) Az Egyesületi tag, valamint az ügyész által indított perek a Budapesti Törvényszék
hatáskörébe tartoznak.
(4) Amennyiben az Egyesület iratai közül valamelyik Létesítő Okiratot említ, ott Alapszabályt,
ahol ügyrendet, ott Szervezeti Működési Szabályzatot kell érteni.
(5) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek és az Ectv.
rendelkezései irányadók.
(6) A jelen Alapszabálynak a küldöttek számára vonatkozó rendelkezéseit a 2015. évi rendes
tagjai területi elosztása változásának figyelembevételével a 2016. évi tisztújítás előtt felül
kell vizsgálni és a fővárosi szervezet által választott küldöttek számát újra meg kell
határozni és a későbbiekben ezt a vizsgálatot 5 évente el kell végezni.
---..--A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének 2013. május 25. és 2014. június 17-én, 2015. március 3-án tartott
Küldöttközgyűlése jóváhagyta. A jelen Alapszabály az 1996. november 28-án elfogadott és
többször módosított Alapszabály helyébe lép.
A Közgyűlés határozatának megfelelően a jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály elfogadásának napján hatályba lépett.
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Az Elnökség úgy rendelkezik, hogy az Alapszabály jelen, hatályos szövegét az ÉRTESÍTŐ
mellékleteként valamennyi taghoz el kell juttatni és egyidejűleg a honlapon hozzáférhetővé
kell tenni.
Budapest, 2015. március 3.

…………………………
Dr. Török Pál
elnök

……………………….
Nagy József
főtitkár

Ellenjegyezte:

Dr. Lővei György
ügyvéd

Igazolom, hogy a jelen Alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának, a 2013. évi V. tv. és az
Ectv. rendelkezéseinek.
Budapest, 2015. március 3.

Dr. Lővei György
ügyvéd

