
A GAZDASÁGMODELLEZÉSI TÁRSASÁG 

ALAPSZABÁLYA 

 

A Gazdaságmodellezési Társaság (a továbbiakban: egyesület) 2016. március 9-én tartott 

taggyűlése döntött az egyesület - a 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére 

tekintettel való - továbbműködéséről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

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

Erre tekintettel a taggyűlés e törvények keretein belül az alábbi tartalommal a jelen 

alapszabályt fogadta el azzal, hogy az alapszabály hatályba lépésével a korábbi alapszabály a 

hatályát veszíti.  

 

I. 
 

Bevezető rész  

 

1./ Az egyesület neve: Gazdaságmodellezési Társaság (a továbbiakban GMT) 

angolul: Hungarian Society for Economic Modelling 

franciául: Sociéte Hongroise pour la Modélisation Économique 

németül: Ungarische Gesellschaft für Wirtschaftsmodellierung 

oroszul: Венгерское Общество по Зкономическому  Моделированию 

2./ A GMT székhelye: 1093 Budapest, IX. ker. Fővám tér 8. 

Postacím: 1828  Budapest, Pf. 489. 

3./ A GMT alapításának éve 1990, a Magyar Közgazdasági Társaság Matematikai-

Közgazdasági Szakosztálya utódjaként. 

4./ A GMT működési területe: országos 

5./ A GMT politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.  

 

II. 
 

A GMT céljai 

 

1./ A GMT célja: 

a) A kvantitatív közgazdasági kultúra támogatása, fejlesztése és terjesztése 

b) A tudományos élettel és gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos információk 

biztosítása a tagság számára szakmai rendezvények formájában. Kapcsolattartás 

bel- és külföldi hasonló jellegű társaságokkal. 

c) A „SZIGMA” matematikai-közgazdasági folyóirat és kapcsolódó kiadványok 

formájában hazai és külföldi publikálási lehetőségek biztosítása. 

d) Működését elősegítő rendezvények szervezése (előadások, szakértői konferenciák, 

országos konferenciák, stb.) 

e) A tagság szakmai érdekképviselete más szerveknél, intézményeknél.  

 

III. 
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A GMT tagsága 

 

1./ A GMT tagja /a továbbiakban: tag/ lehet minden olyan nagykorú, teljes 

cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgár, aki nem áll szabadságvesztés 

büntetés, illetve a közügyektől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt, belépését jogszabály nem 

tiltja, aki a GMT célját, a jelen Alapszabályt elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

elismeri, a tagdíját befizeti, és kifejezi a belépési szándékát. 

 

2./ A GMT-be való be- és kilépés önkéntes. A GMT-be belépési nyilatkozat aláírásával lehet 

tagfelvételre jelentkezni. A felvétel kérdésében az Elnökség a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A tagsági 

viszony az Elnökség döntésével, a döntésében meghatározott napon jön létre. Az 

Elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt 

módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 

elutasítása esetén jogorvoslati kérelemnek nincs helye.  

 

3./ A tagok jegyzékét az Elnökség vezeti. A tagokról kizárólag az általuk szolgáltatott 

adatokat tartalmazó tagjegyzék, illetve nyilvántartás vezethető. A jogszabályokban 

meghatározott eseteken kívül tilos az érintett tag beleegyezése nélkül kívülállónak a tagra 

vonatkozó bármilyen nyilvántartott adatot kiadni.  

 

4./ A tagsági viszony megszűnik:  

 a./ A tag kilépésével. 

 A tag a tagsági jogviszonyát a GMT Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának 

az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 b./ A tagsági viszony GMT általi felmondásával.  

 A tag tagsági viszonyát a GMT kizárólag abban az esetben jogosult felmondani, 

amennyiben az alapszabály a tagságot feltételhez köti, és a tag ezen feltételeknek 

nem felel meg. A GMT ebben az esetben a tagsági jogviszonyt harmincnapos 

határidővel, írásban mondhatja fel. A felmondásról a Közgyűlés dönt 

 c./ A tag halálával 

d./ A tag kizárásával. 

 Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a GMT tagjai 

közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

 A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az 

Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az ülésre meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása 

az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani 

kell számára a védekezési lehetőséget. 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. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható 

módon közli az érintett taggal. 

 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú közgyűlési határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a 

fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban 
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kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

 

IV. 

 
A tagok jogai és kötelességei 

 

1./ A tag jogai: 

a) Részt vehet a GMT céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály 

megfogalmazásában, a GMT szervezetének kialakításában. 

b) Választhat és – jogszabályban meghatározott kizáró ok hiányában – választható a 

GMT szerveibe, tisztségeire. 

c) Részt vehet a GMT tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a GMT 

érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét. 

d) Igénybe veheti a GMT információit, szolgáltatásait,  

e) Részesülhet a GMT által nyújtott kedvezményekből,  

f) Részt vehet a közgyűlésen, szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat, észrevételeket tehet. 

g) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a GMT-t érintő bármely kérdésben, 

megtámadhatja az alapszabályba ütköző határozatokat. 

h) Betekinthet a GMT irataiba. 

i) Mindahhoz joga van, amelyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen Alapszabály a 

részére megállapít.  

A tag a jogait csak személyesen gyakorolhatja.  

         A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

2./ A tag kötelessége: 

a) Az alapszabály, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani, 

b) A szervezeti életben részt venni, tisztségbe történő megválasztása esetén azt a 

legjobb képességeik szerint ellátni,  

c) A Közgyűlés által meghatározott összegű tagsági díjat befizetni, 

d) A személyi adataiban történt bármely változást az azt követő 8 napon belül az 

elnökséghez bejelenteni. 

 

V. 

 
A GMT szervezete 

 

A GMT testületi szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság.  

 

Közgyűlés 

 

1./ A GMT legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A 

Közgyűlésen minden tag részt vehet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlést 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal  össze kell hívni. A közgyűlést össze 

kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok legalább 1/3 része az ok 

és cél megjelölésével indítványozza. 

 

2./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 



 4 

a.)  Az Alapszabály megállapítása és módosítása,  

b.)  Az Elnök, az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint 

a „SZIGMA” főszerkesztőjének megválasztása, visszahívása,  

c.)  Az éves beszámoló elfogadása, a szükséges intézkedésekben való döntés, 

d.)  Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, 

e.)   A munkaprogram és gazdálkodási tervezet jóváhagyása,  

f.)  Az éves költségvetés meghatározása, a tagdíj mértékének megállapítása.  

g)  A GMT más társadalmi szervezettel való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának 

vagy feloszlásának kimondása,  
h.)  Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a GMT saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, 

i)  A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés, 

j)  Mindazon ügyekben való döntés, amelyet jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal, amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt, vagy amelyet a 

Közgyűlés a hatáskörébe von.  

 

3./ Ha a jelen alapszabályban meghatározott esetekben az Elnökség a Közgyűlés 

összehívásáról nem intézkedik, az Elnök jogosult és köteles összehívni a Közgyűlést.  

 

4./ Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

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

b./ a GMT előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

vagy 

c./ a GMT céljainak elérése veszélybe került. 

d./ jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

5./ A Közgyűlést az Elnökség legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, a GMT székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

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

 

6./ A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

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

olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 

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

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az a GMT 

szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 

napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a 

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

elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától 

számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 
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 Ha az Elnökség a napirend kiegészítése tárgyában nem dönt, vagy azt elutasítja, a 

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt 

a napirend kiegészítése tárgyában.  

 

7./ A Közgyűlés ülését az Elnökség készíti elő.  

 

8./ A tagok a Közgyűlésen személyesen vehetnek rész A Közgyűlés nem nyilvános, az 

Elnökség azonban a Közgyűlésre a tagokon kívül más személyeket is meghívhat.  

 

9./ A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a Közgyűlés által megválasztott 

levezető elnök elnököl.  

 

10./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a 

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

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a Közgyűlés nem volt 

határozatképes, az emiatt megismételt, a határozatképtelen közgyűlés napját követő 7-15 

napon belül tartott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha 

erről a tagokat már az eredeti meghívóban értesítették.  

 

11./ A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 

jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 

hitelesítő személyét, az Elnök akadályoztatása esetén a levezető elnök személyét, 

valamint szükség esetén a két fős jelölő-szavazatszámláló bizottságot. 

 

12./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a 

határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

13./ A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Adott témában azonban a Közgyűlés 

- szótöbbséggel - titkos szavazást is elrendelhet.  

 

14./ A Közgyűlés a határozatait a következő kivételektől eltekintve egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Az Alapszabály módosításához, a jelen lévő tagok szavazatának háromnegyedes 

többségére van szükség. A GMT más társadalmi szervezettel való egyesülésében, 

beolvadásában, szétválásában, feloszlásában való döntés során, illetve az Egyesület 

céljának módosításához a tagok szavazatának háromnegyedes többsége szükséges. Az 

Elnökség tagjainak vagy az Elnöknek a visszahívásához a szavazatok kétharmados 

többségére van szükség.  

 

15./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

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

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

áll; vagy 
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f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

16./ A Közgyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatala 

módjáról a Közgyűlés a döntésével együtt határoz.  

 

17./ A Közgyűlés döntéseivel kapcsolatosan az Elnökség köteles olyan nyilvántartást vezetni, 

amely tartalmazza a közgyűlés döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számarányát, a Közgyűlés határozatát az érintettekkel való 

közlés, illetve a nyilvánosságra hozatal módjáról. A nyilvántartásba a tagok 

betekinthetnek.   

 

18./ A közgyűlés jogsértőnek vélt határozatait bármely tag a tudomásra jutást követő hatvan 

napon belül megtámadhatja a bíróság előtt. A határozat megtámadása  

– a bíróság ellentétes rendelkezésének esetét kivéve – nem gátolja annak végrehajtását. 

 

19./ A tagok közgyűlés megtartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat 

tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat 

írásban adják meg. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a tagok legalább 

annyi szavazatot küldenek meg az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő 

tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén. A 

szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi 

tag szavazata azt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napjától számított három napon belül az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és 

azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban érkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja. Ha bármelyik tag kéri, a közgyűlést a határozattervezet 

megtárgyalására össze kell hívni. 

 

Elnökség 

 

1./ Az Elnökség a GMT - Elnökből és 6 elnökségi tagból álló - képviselő és ügyintéző 

szerve. Testületként szervezi és irányítja az Egyesület munkáját. A működéséről a 

Közgyűlés következő ülésén köteles beszámolni.  

 

2./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a.)  A GMT rövid távú feladatainak meghatározása, a hosszú távú stratégia tervezetének 

kidolgozása, a közgyűlés elé terjesztése,  

b.)  Az éves beszámoló, költségvetés és munkaprogram kidolgozása és a Közgyűlés elé 

terjesztése,  

c.)  A GMT eredményes működéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

d.)  A GMT ügyrendjének megállapítása, a rendelkezésre álló pénzeszközök, illetve 

egyén szolgáltatások odaítélése a közgyűlés által jóváhagyott keretek között, 

e.)  A tagfelvételi ügyekben való döntés.  

f.)  A  GMT szervezeti és működési rendjének meghatározása, kialakítása, 

g.)  Az Egyesület működésével kapcsolatos elvi döntések meghozatala, amely nem 

tartozik a Közgyűlés hatáskörébe,  

h.)  A Közgyűlés összehívása, a tagság és a GMT szerveinek értesítése, 

i.)  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, válaszadás a 

Közgyűlésen elhangzó GMT-vel, annak tevékenységével és gazdasági helyzetével 

kapcsolatos kérdésekre, 

j.)  A Közgyűlés határozatainak végrehajtása,  
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k.)  A tagság, a GMT határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

nyilvántartása, a működéssel kapcsolatok iratok megőrzése, 

l.)  A személyi javaslatok Közgyűlés elé terjesztése, 

m.)  Adományok elfogadása és felhasználása tekintetében való döntés, 

n.)  Adományok felhasználásában való döntés, 

o.)  Az GMT-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 

p.)  Döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály az Elnökség 

hatáskörébe utal, amelyet a GMT tisztségviselői vagy szervei az Elnökség elé 

terjesztenek, kivéve azokat az eseteket, amelyek a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak. 

 

3./ Az Elnökség tagjai: 

a.)  Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek a GMT feladatainak megfogalmazásában 

és megvalósításában, a Közgyűlés határozatainak előkészítésében és azok 

végrehajtásában, 

b.)  Figyelemmel kísérik a GMT-t érintő körülményeket, és azokkal kapcsolatos 

javaslataikat, észrevételeiket az Elnökség elé terjesztik, 

c.)  Elvégzik az Elnökség által kiadott feladatokat.  

d.) Felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi 

határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményüket kinyilvánították, és azt fenntartották. 

 

4./ Az Elnökséget a közgyűlés választja a tagjai sorából, négyévi időtartamra. Az Elnökség 

tagjai újraválaszthatóak.  

 

5./ Az Elnökség tagja a GMT vezető tisztségviselője.  

 

6./ Nem lehet az Elnökség tagja a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, ezek, valamint más 

elnökségi tag közeli hozzátartozója. Nem lehet az Elnökség tagja, akivel szemben 

törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, így nem lehet elnökségi tag az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, aki  

közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  

 

7./ Az Elnökség tagja a megbízatásáról az Elnökségnek címzett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. Ha a GMT működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá. 

 

8./ Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt másik 

elnökségi tag hívja össze és vezeti. A meghívókat az elnökségi ülés előtt legalább 7 

nappal ki kell küldeni, amelynek tartalmaznia kell az ülés napirendjét is. Az Elnökség 

szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. Az Elnökséget össze kell 

hívni, ha azt legalább két elnökségi tag kéri.  

 

9./ Az Elnökség ülése nem nyilvános, az ülésére az Elnök azonban – indokolt esetben - más 

személyt is meghívhat. Az Elnökség ülésein a „SZIGMA” főszerkesztője és a Felügyelő 

Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt. 

 

10./ Az Elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott Elnökségi ülésen az 

Elnökségi tagok több mint a fele jelen van. A határozatait nyílt szavazással, és - 
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amennyiben a jelen Alapszabály egyes esetekben másként nem rendelkezik - egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

 

11./ Az Elnökség tagjai Elnökségi ülés megtartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül 

javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell az elnökségi  

tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha az elnökségi tagok legalább annyi szavazatot küldenek meg az Elnökség 

részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne az ülés 

tartása esetén. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 

szavazat korábban érkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Ha bármelyik 

elnökségi tag kéri, az elnökségi ülést a határozattervezet megtárgyalására össze kell 

hívni. 

 

12./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, 

 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. 

  

13./ Az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatala 

módjáról az Elnökség a döntésével együtt határoz.  

 

14./ Az Elnökség a döntéseivel kapcsolatosan köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely 

tartalmazza a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számarányát, az Elnökség határozatát az érintettekkel való közlés, illetve a 

nyilvánosságra hozatal módjáról. A nyilvántartásba a GMT tagjai betekinthetnek.   

 

15./ Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.  

 

16./ Az Elnökség az egyes feladatok ellátása érdekében munkabizottságokat hozhat létre.  

 

17./ Megszűnik az elnökségi tag megbízatása: 

- lemondással,  

- megbízási idejének lejártával,  

- visszahívással,  

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- tagsági viszonya megszűnésével,  

- a halálával,  

- a törvényben meghatározott egyéb okból.  
 

Elnök 

 

1./ Az Elnököt a Közgyűlés az Egyesület tagjai sorából négy évre választja.  

 

2./ Az Elnök feladatkörébe tartozik: 

a.)  Az Elnökség munkájának vezetése és szervezése, 
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b.)  Ha az Elnökség a Közgyűlés szükség szerinti összehívásáról nem intézkedik, 

összehívja a Közgyűlést, 

c.)  Elnököl a Közgyűlés ülésein, 

d.)  A Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról gondoskodás 

e.)  Képviseli az egyesületet más szervekkel és személyekkel szemben,  

f.) Kapcsolatot tart más társadalmi, állami, gazdálkodó szervezetekkel. 

g.)  A testületi szervek hatáskörébe tartozó feladatokon kívül minden kérdésben jogosult 

dönteni, 

h.)  A GMT nevében kötendő szerződések jóváhagyása, 

i.)  Az Elnökség vagy a Közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben intézkedés. 

 

3./ Az Elnök saját belátása szerint jogosult feladatkörének és hatáskörének egy részét 

valamelyik elnökségi tagnak átadni, illetve ugyanazokat visszavenni. 

 

4./ Az Elnök a munkájáról a Közgyűlésnek és az Elnökségnek köteles beszámolni.  

 

5./ Nem lehet Elnök a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, ezek, valamint az elnökségi 

tagok közeli hozzátartozója. Nem lehet Elnök, akivel szemben törvényben meghatározott 

kizáró ok áll fenn. Így nem lehet Elnök az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült, aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt 

áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont), illetve, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

 

6./ Megszűnik az Elnök megbízatása: 

- lemondással,  

- megbízási idejének lejártával,  

- visszahívással,  

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

- tagsági viszonya megszűnésével,  

- a halálával,  

- a törvényben meghatározott egyéb okból.   

 

A Felügyelő Bizottság: 

 

1./ A Felügyelő Bizottság a GMT gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére szolgáló 3 

tagból álló szerve. 

 

2./ A Felügyelő Bizottság az Elnökét és két tagját a Közgyűlés választja. Nem lehet elnöke, 

illetve tagja az, aki az Elnökség tagja, vagy aki a GMT-ben gazdasági feladatokat lát el. 

Nem lehet elnök, illetve tag akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

Így nem lehet elnök, illetve tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 

61.§ (2) bek. i) pont).  

 

3./ A Felügyelő Bizottság feladata: 

a.)  A GMT pénzügyi és gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos rendelkezések 

betartásának vizsgálata és ellenőrzése, ideértve a kiadványok gazdálkodását is. 

b.)  A tagdíj befizetések ellenőrzése, támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése. 
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c.)  A jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, 

betartásának ellenőrzése. 

 

4./ A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felel, annak beszámolni tartozik. 

 

5./ A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól tájékoztatja az Elnökséget és a tagságot, szükség 

esetén a felügyeletet gyakorló cégbíróságot. 

 

VI. 
 

A GMT anyagi forrásai és gazdálkodása 

 
1./ A GMT a rá vonatkozó jogszabályok szerint, költségvetés és belső szabályzatai alapján 

gazdálkodik.  

 

2./ Az GMT bevételei: 

a) tagsági díj, 

b) jogi személyek, és magánszemélyek felajánlásai, 

c) rendezvény és egyéb bevétel. 

 

3./ A felajánlások elfogadásához az Elnökség elfogadó döntése szükséges. Jogszabály egyéb 

bevételeket is megállapíthat. 

 

4./ A GMT a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a GMT-

nek megfizetni, a GMT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

5./ A tagdíjak mértékét és a fizetés módját a Közgyűlés határozza meg.  

 

6./ A GMT költségei: Az egyesület céljának elérése érdekében felmerülő kiadások. A 

költségek körét a vonatkozó jogszabály állapítja meg.  

 

7./ A GMT a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott célra kell fordítania. A GMT által nyújtott cél szerinti juttatások a tagok 

számára bármikor megismerhetők.  

 

8./ A GMT gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan – jogszabályban meghatározott 

tartalommal – éves beszámoló készül, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.  

 

9./ A gazdálkodás részletes szabályait - a jogszabályok, valamint a Közgyűlés 

határozatainak keretei között - az Elnökség határozza meg.  

 

VII. 

 

A testületi tagok és a tisztségviselők megválasztása 

 

1./ A Közgyűlés által megválasztandó tisztségviselők /testületi tagok/ személyére az 

Elnökség által kijelölt háromtagú Jelölő Bizottság gyűjt javaslatokat. A Közgyűlésen a 

Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a jelölés eredményét. A Jelölő Bizottság elnöke által 

nem ismertetett személyekre a Közgyűlés bármely résztvevője tehet javaslatot. A 

Közgyűlés az ismertetés és javaslatok alapján szótöbbséggel dönt a jelöltek szavazólapra 

történő felkerüléséről. 
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2./ Az egyes tisztségek betöltéséről az alábbi sorrend szerint kell szavazni: 1. Elnök, 2. 

elnökségi tagok, 4. Felügyelő Bizottság elnöke, 5. Felügyelő Bizottság tagjai. 

 

3./ A választás titkos szavazással történik. A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság 

számolja össze. Nem vehet részt a szavazat számlálásnál az adott szavazáson jelölt 

személy. 

 

4./ Az elnöki és a felügyelő bizottság elnöki tisztség betöltője a szavazáson legtöbb 

szavazatot kapott személy lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az egyenlő 

szavazatot kapott tagok között meg kell ismételni. Az Elnökség tagjaira és a Felügyelő 

Bizottság tagjaira a közgyűlés külön lista szerint szavaz. Az Elnökség tagja az első hat 

legtöbb szavazatot kapott személy, a Felügyelő Bizottság tagja az első két legtöbb 

szavazatot kapott személy lesz. Ha a szavazategyenlőség miatt hatnál, illetve kettőnél 

több lenne a tagok száma, akkor a szavazategyenlőséggel rendelkező jelöltek között a 

szavazást addig kell ismételni, amíg a megadott számú Elnökség, illetve Felügyelő 

Bizottság kialakul. 

  

5./ A szavazás eredményét külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a jelölő-

szavazatszedő bizottság egyik tagja készíti. A kész jegyzőkönyvet a jelölő-szavazatszedő 

bizottság valamennyi tagja, valamint a Közgyűlés levezető elnöke írják alá és hitelesítik.  

 

VIII. 

 

Képviselet 

 

1./ A GMT törvényes képviseletét az Elnök látja el, önállóan. A képviseleti jog 

gyakorlásának terjedelme általános. 

 

2./ Az Elnök a képviselete kapcsán helyettesítésre - írásos meghatalmazással - más elnökségi 

tagot megbízhat.  

 

3./ A GMT cégének jegyzése úgy történik, hogy az előirt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégszöveg alá az Elnök a nevét önállóan írja. 

 

4./ A bankszámláról történő rendelkezéshez az Elnök vagy két elnökségi tag aláírása 

szükséges, a banknál bejelentett módon.  

 

IX. 

 

Egyéb 

 

1./ A GMT megszűnik, ha  

- feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja,  

- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve a megszűnését megállapítja, 

- az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,  

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

- törvényben meghatározott okból.  
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2./ A GMT megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után maradó vagyont más, hasonló 

tevékenységet folytató társadalmi szervezetnek kell átadni. Az átadásról az egyesület 

végelszámolását végző személy gondoskodik.  

 

3./ A tagok egymás közötti, valamint a tagok és a GMT közötti perekben a tagok a GMT 

székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

4./ Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

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

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

rendelkezései az irányadóak. 

 

X. 

 

Hatálybalépés 

 

Az Alapszabály az Egyesület 2016. március 9. napján megtartott közgyűlése által hozott, 

6/2016.(03.09) sz. határozatával lépett hatályba.  

 

Budapest, 2016. március 9.  

 

 

 

 .............................................. 

Dr. Temesi József 

elnök 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 

Dr. Béhm Lajos  

     ügyvéd 

 


