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A MIKA SÁNDOR EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

A Mika Sándor Egyesület Budapesten, 2015. július 23. napján megtartott közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján az alábbi alapszabályt fogadta el. 

 

I. 

Az Egyesület adatai 

 

1. Az Egyesület neve: Mika Sándor Egyesület 

2. Az Egyesület székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.  

3. Az Egyesület működési területe: Európai Unió, Szerbia és Ukrajna 

 

II. 

Az Egyesület céljai és feladatai 

 

1. Az Egyesületet a történettudomány és társtudományai nemzeti elkötelezettségű 

művelésére szövetkezett volt és jelenlegi bölcsészhallgatók alapították, azzal a céllal, hogy 

tudományos, kulturális, oktatási, hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenységet folytassanak. 

Mintául a történelmi Eötvös Collegium nevelési eszményeit és tudományos elköteleződését 

tekintik.  

Az Egyesület célja minden olyan nemzeti, tudományos és kulturális törekvés támogatása, 

amely egyéni kutatások és közösségi programok keretében, a tagok kutatási területének megfelelő 

bármely alkalmas intézményben a történelem és társtudományai művelésére irányul, segítve az 

országhatárokon átívelő együttműködéseket is. 

 

2. Az Egyesület feladatai: 

2.1. Kulturális tevékenység: 

- a magyarországi és határon túli magyar kulturális örökség fejlesztése és 

népszerűsítése 



 

2 

 

M I K A  S Á N D O R  E G Y E S Ü L E T  
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye 

volt tagjainak szövetsége 
1068 Budapest, Benczúr utca 31. 

www.facebook.com/mikaegylet – mikaegylet@gmail.com 
 

- kiállítások rendezése 

- diák- és néprajzi hagyományok ápolása 

2.2. Oktatási tevékenység: 

 -  ismeretterjesztő kiadványok, előadások kiadása, szervezése 

 - tudományos előadássorozatok, szemináriumok rendezése 

 - tanulmányi versenyek lebonyolítása 

 - oktatáskiegészítő tevékenység végzése  

2.3. Kutatási tevékenység: 

- a történettudomány és társtudományainak művelése, az ehhez kapcsolódó 

kezdeményezések támogatása 

- tudományszervezés 

- konferenciák, viták rendezése 

- szakmai kiadványok megjelentetése 

- a Magyar Herold forrásközlő sorozat szerkesztése és kiadása 

- felsőoktatási kutatói ösztöndíjak alapítása 

- kutatói pályázatok kiírása  

- kutatás-finanszírozás 

2.4. Nemzetközi tevékenység: 

 -  nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása 

 - határon túli magyar tudományos intézetekkel való együttműködés 

 - Kárpát-medencei tanulmányi kirándulások szervezése 

3.  Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételét tagjain kívül más igénybevevők részére is 

biztosítja. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

4.  Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden hazai és külföldi 

állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik 

az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

5.  Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a 

jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági 

társaságot és alapítványt hozhat létre. 
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6.  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak nekik anyagi támogatást nem nyújt.  

 

III. 

Az Egyesület tagsága 

 

1.  Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és belépési 

nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a 

tagdíjat. 

2.  A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Közgyűlése dönt. 

3. Az Egyesület rendes tagjának jogai: 

–  részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, véleményt nyilváníthat az 

Egyesület működésével kapcsolatban; 

–  tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein, ott észrevételeket, 

javaslatokat tehet, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

–  javasolhatja valamely kérdésnek a Közgyűlés vagy az Elnökség általi napirendre vételét; 

–  felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége 30 

napon belül köteles választ adni; 

–  választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

tisztségeire; 

–  betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; 

–  a tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és 

rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

4.  Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint 

erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra 

vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal 

részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre 

nem választható, szavazati joga nincs.  

5.  Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján 

gyakorolják. 

6.  Az Egyesület rendes tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint 

részt venni az Egyesület munkájában, segíteni a kitűzött célok megvalósítását. 
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7.  A tagsági viszony megszűnik: 

–  a tag halálával, 

–  az Egyesület megszűnésével, 

–  a tag kilépésével, 

–  a tag kizárásával, 

– a tagsági jogviszonynak az egyesület általi felmondásával 

– a tag megszűnésével. 

8.a  A Közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül 

–  azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a 

közügyektől eltiltott, 

–  azt, aki az egyesületi tagsággal össze nem egyeztethető vagy tűrhetetlen magatartást 

tanúsít, vagy a tőle elvárható feladatokat nem teljesíti 

A tag kizárása iránti kezdeményezés esetén az Elnökség felhívja a kizárással érintett tagot, 

hogy – választása szerint – a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban, vagy az 

Elnökség által meghatározott időpontban személyesen adja elő az ügyre vonatkozó 

álláspontját. Az Elnökség a nyilatkozattételre megállapított határidő leteltét, illetve a 

személyes meghallgatásra felajánlott időpontot megelőzően nem határozhat a tag kizárásáról.  

A kizárása ügyében hozott határozatot a taggal írásban közölni kell, a határozatnak 

tartalmaznia kell az arról való tájékoztatást, hogy a határozat megsemmisítése iránt a tag a 

tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat a Fővárosi 

Törvényszék előtt.  

8.b A tagsági jogviszonynak az egyesület általi felmondása 

Ha az egyesület rendes tagja egy naptári évnek megfelelő összegnél nagyobb tagdíjhátralékot 

halmoz fel, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 

9. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag jogviszonya a 

kilépési nyilatkozat megtételének napján szűnik meg. 

10.  A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága 

időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése alól. 

11.  A tagdíj összege rendes tagok számára havi ezer forint. A tagdíjat részletekben és egyévi 

összegben egyaránt be lehet fizetni az egyesület bankszámlájára történő átutalással vagy 

befizetéssel, valamint az egyesület pénzügyeinek intézésével megbízott tisztségviselőnek, 

nyugta ellenében. 
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IV. 

Az Egyesület szervei 

 

1.  Az Egyesület szervei: 

- Közgyűlés, 

- Elnökség, 

- Munkacsoportok; 

- Munkacsoport-vezetői Kollégium. 

2.  Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

3.  Az Egyesület szerveinek döntéseiről az Elnökség köteles olyan nyilvántartást vezetni, 

amelyből a szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

4.  Az Egyesület szerveinek döntéseit az érintett személyekkel postai kézbesítés vagy az 

Egyesület székhelyén és honlapján közzétett hirdetmény útján kell közölni.  

5.  Az Egyesület közzétételi kötelezettségét az érintett adatoknak a honlapján való közzétételével 

teljesíti. 

6.  Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés, másolatkészítés 

lehetőségét az Elnök – előre egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén – bárki számára 

biztosítja. 

 

V. 

A Közgyűlés 

 

1.  A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 

félévente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon megküldött meghívó 

útján, a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagoknak a Közgyűlés fentiek 

szerinti összehívásáról – a meghívó postai, illetve hirdetményi kézbesítése útján – legkésőbb 8 
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nappal a Közgyűlés napját megelőzően értesülniük kell. A közgyűlési meghívóban közölni kell 

azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban 

megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A tagok a Közgyűlés napirendjére a Közgyűlést 

megelőző napig írásban, a Közgyűlés ülésének napján pedig a napirend elfogadását 

megelőzően szóban tehetnek javaslatot. 

 

2. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada, illetve a Munkacsoport-vezetői 

Kollégium nem elnökségi munkacsoport-vezetői együttesen, a cél és az ok megjelölésével, 

ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 

Amennyiben az Elnök összehívási kötelezettségének nem tesz eleget, a Közgyűlés 

összehívására a Munkacsoport-vezetői Kollégium is jogosult. 

3.  Rendkívüli, az egyesület működését veszélyeztető körülmények esetén a Munkacsoport-

vezetői Kollégium nem elnökségi tagjai kérhetik a Közgyűlés – az indítvány megtételétől 

számított 10 napon belüli – intézkedés céljából történő összehívását. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Munkacsoport-

vezetői Kollégium nem elnökségi tagjai önmagukban is jogosultak. 

 

4.  A Közgyűlést össze kell hívni: 

–  ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,  

–  ha a Munkacsoport-vezetői Kollégium nem elnökségi tagjai együttesen, a cél és az ok 

megjelölésével írásban kérik ezt,  

–  ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

–  ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

5.  A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. Amennyiben az Elnök összehívási 

kötelezettségének nem tesz eleget, a Közgyűlés összehívására a Munkacsoport-vezetői 

Kollégium is jogosult. 

6.  A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele 

jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett a 

megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, ha erre a tagokat az eredeti meghívóban 

figyelmeztették.  

7.  A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által erre 

megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt az Elnök kéri föl, vagy maga vezeti a 

jegyzőkönyvet. 

8.  A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, ugyanakkor azokon az Elnök által meghívott, a 

Közgyűlés által elfogadott személyek tanácskozási joggal részt vehetnek. Emellett a 
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Közgyűlés – az arra lehetőséget adó jogszabály megjelölésével, különösen személyiségi 

jogokra vagy üzleti titokra tekintettel – elrendelheti valamely kérdés zárt tárgyalását.  

9.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 –  tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala 

–  az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a 

kimondása; 

–  az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

–  tagdíj mértékének megállapítása;  

–  az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása; 

–  az Elnökség féléves munkatervének és a munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolónak 

az elfogadása; 

–  az Elnökség féléves munkaterve alapján a munkacsoportok számának, feladatainak és 

fennállásuk idejének megállapítása, illetve a munkacsoportok vezetőinek megválasztása; 

–  az Elnökség féléves beszámolójának elfogadása; 

–  az Elnök javaslatára az Elnök munkáját segítő titkár személyének jóváhagyása az adott 

naptári évre; 

–  döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt visszahívhatja: 

- ha a vezető tisztségviselő tisztségében eljárva súlyos jogszabály- vagy alapszabálysértést 

követett el; 

- ha a vezető tisztségviselő e tisztség betöltésére érdemtelenné vált; 

- ha a Közgyűlés egyébként úgy értékeli, hogy a vezető tisztségviselő a tevékenységét nem 

az Egyesület érdekeinek megfelelően végzi. 

10. Ha a Közgyűlés napirendjére egy tisztségviselő visszahívására irányuló pont kerül felvételre, a 

vonatkozó pont tárgyalása előtt a Közgyűlés dönthet arról, hogy a visszahívás indítványozója 

egyidejűleg tegyen javaslatot a visszahívott tisztségviselő helyére megválasztott egyesületi tag 

személyére is.  

11. Amennyiben a Közgyűlés az Elnökség féléves munkatervéről adott beszámolót nem fogadta 

el, az Elnök bizalmi szavazást kezdeményez az Elnökség és a Munkacsoport-vezetői 

Kollégium ellen. A Közgyűlés – a jelen lévő egyesületi tagok kétharmados többségével – az 

Elnökséget és a Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjait az Elnök által kezdeményezendő 

bizalmi szavazás keretében kollektíven visszahívhatja.  



 

8 

 

M I K A  S Á N D O R  E G Y E S Ü L E T  
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye 

volt tagjainak szövetsége 
1068 Budapest, Benczúr utca 31. 

www.facebook.com/mikaegylet – mikaegylet@gmail.com 
 

Amennyiben a bizalmi szavazás eredményeként nem kerül sor az Elnökség visszahívására, a 

Közgyűlés meghatározza, hogy - a következő félévi munkatervvel párhuzamosan – az el nem 

fogadott beszámolóhoz kapcsolódó munkaterv mely pontjainak megvalósítását várja el az 

Elnökségtől a következő félévben. E pontok megvalósulásának előrehaladásáról az Elnökség 

a közgyűlést követő harmadik hónap végéig írásban tájékoztatja az Egyesület tagjait, a soron 

következő féléves munkatervről szóló beszámoló megtárgyalásakor pedig külön beszámolót 

készít e pontok megvalósulásáról, amelynek elfogadásáról a Közgyűlés külön dönt. 

Az Elnökség és a és a Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjainak megbízatása bizalmi szavazás 

kezdeményezése nélkül is megszűnik abban az esetben 

• ha ugyanazon munkatervhez kapcsolódóan előbb a rendes, majd a munkaterv Közgyűlés 

által kiválasztott pontjainak megvalósításáról szóló beszámolót is elutasítja a közgyűlés;  

• vagy ha a két naptári éven belül elutasított beszámolók száma meghaladja a hármat. 

12.a A Közgyűlés határozatait – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály másképp nem 

rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi 

kérdésekben, amelyekben titkos szavazással határoz. Minden tagnak egy szavazata van. 

Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni, vagy a döntést elvetettnek 

kell tekinteni. A titkos szavazások eredményének kiszámolására és közzétételére a 

közgyűlést levezető elnök javaslata alapján a közgyűlés háromtagú szavazatszámláló 

bizottságot választ, amelynek megbízatása a közgyűlés berekesztésével véget ér. A Ptk 3:19. 

§-ának [Határozathozatal] megfelelően a tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák 

meg határozataikat. 

 

12b. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség 

alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít, akivel a határozat 

szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan 

hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója, aki a 

döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki 

egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

12.c A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg, amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály máshogyan nem 

rendelkezik. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat 

meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali 

arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat 

meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. A határozatképességnek 

és a Közgyűlésen jelen lévők számának megállapítása során figyelembe kell venni az 

Egyesület azon tagjait is, akik audiovizuális eszközök – online videohívás vagy kihangosított 

telefonhívás – útján, arcuk vagy hangjuk egyértelmű, a Közgyűlés által elfogadott 

azonosítása mellett élnek a Közgyűlésen gyakorolható jogaikkal. 
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13. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

 –  valamely kérdés zártan tárgyalásának elrendeléséhez; 

–  más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához; 

–  a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz; 

–  az Elnökséggel és a Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjaival szembeni bizalmatlansági 

indítvány elfogadásához. 

14. A Ptk. 3:76§-a [Határozathozatal] szerint: Az egyesület alapszabályának módosításához a 

jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 

módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

15. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 

szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 

16. A közgyűlés határozatait az Elnök, akadályoztatása esetén megbízottja, megbízott híján az 

idősebb alelnök a közgyűléstől számított 15 napon belül írásban közli az Egyesület tagjaival. 

 

VI. 

Az Elnökség 

 

1.  Az Elnökség három főből, egy Elnökből és két Alelnökből áll, akiket a Közgyűlés választ.  

Az Elnökség tagja az lehet, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b)  a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c)  aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 
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Az Elnökség tagjának csak olyan személy választható, aki tagja az Egyesületnek is. Az 

Elnökség tagjává az Egyesület más tisztségviselője csak korábbi tisztségéről való egyidejű 

lemondásával választható meg. 

2.  Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – 

gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség 

szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal jelen 

lehetnek a Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjai. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja 

össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a meghívottak az ülésről legalább öt 

nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban az Elnök – az arra lehetőséget adó 

jogszabály megjelölésével, különösen személyiségi jogokra vagy üzleti titokra tekintettel – 

elrendelheti valamely kérdés zárt tárgyalását. 

3.  Az Elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén 

legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség 

miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 

elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – a 

Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjain kívül esetenként további tagok hívhatók meg. 

4.  Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

5.  Az Elnökség feladata és hatásköre: 

–  a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját 

elősegítő szervező tevékenység; 

–  az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntéselőkészítő munka, az éves 

programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; 

–  az Egyesület rendezvényeinek megszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala; 

– döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy a Munkacsoport-

vezetői Kollégium kizárólagos hatáskörébe. 

6.  Amennyiben az Elnökség vagy az Elnök megbízatása megszűnik, az Elnökség tagjai közül az 

idősebb alelnök feladata a tisztújítás mihamarabbi megszervezése, valamint – a Közgyűlés 

döntése szerinti mértékű, vagy közgyűlési döntés hiányában legfeljebb 100.000 forintig 

terjedő – korlátozott utalványozási jogkör mellett az Egyesület működéséhez szükséges 

ügyvezetői feladatok ellátása. Az Egyesület más tisztségviselője megbízatásának megszűnése 

esetén az Elnök feladata a megüresedett pozíció betöltéséhez szükséges tisztújítás 

mihamarabbi megszervezése. 

VII. 

Az Egyesület Elnöke és Alelnökei 

 



 

11 

 

M I K A  S Á N D O R  E G Y E S Ü L E T  
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye 

volt tagjainak szövetsége 
1068 Budapest, Benczúr utca 31. 

www.facebook.com/mikaegylet – mikaegylet@gmail.com 
 

1. Az Egyesület Elnökét és Alelnökeit 1 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, az Elnök 

tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az Elnök vagy az Alelnökök tisztsége megszűnik, 

amennyiben a Közgyűlés visszahívásukról határoz, ha egyesületi tagságuk megszűnik, illetve ha 

tisztségükről önként lemondanak. 

2.  Az Egyesületet az Elnök önálló aláírási joggal képviseli. 

3.  Az Elnök feladata és hatásköre: 

–  az Egyesület tevékenységének irányítása; 

–  a Közgyűlés összehívása; 

–  döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 

–  a Közgyűlés, az Elnökség és a Munkacsoport-vezetői Kollégium által hozott határozatok 

és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

– az Elnökség féléves munkatervének előkészítése (amely többek között a munkacsoportok 

körére és mandátumának idejére is javaslatot tesz), Közgyűlés elé terjesztése, a munkaterv 

végrehajtása az egyes munkacsoportok munkájának összehangolása és ellenőrzése révén, 

majd a munkaprogram végrehajtásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé terjesztése; 

– amennyiben a Közgyűlés a munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadja el, az 

Elnök bizalmi szavazást kezdeményez az Elnökség és a Munkacsoport-vezetői Kollégium 

tagjai ellen; 

–  kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

–  irányítja az Elnökség munkáját; 

–  összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; 

– a Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjaival közösen meghatározza a Kollégium 

ülésezésének rendjét, és a meghatározott rend szerint, vagy a Kollégium tagjai egyszerű 

többségének kérésére összehívja a Munkacsoport-vezetői Kollégium üléseit, és azokon 

tanácskozási joggal, levezető elnökként részt vesz; 

–  önállóan képviseli az Egyesületet; 

–  vezeti az ügyintéző apparátust; 

–  irányítja az Egyesület gazdálkodását; 

–  utalványozási jogot gyakorol; 

–  gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

–  minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

4.  Az Elnököt távollétében bármely Alelnök helyettesítheti, ugyanakkor az aláírási jog csak a 

másik Alelnökkel együttesen illeti meg az Alelnököt az Elnök akadályoztatása esetén. 
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5. Az Elnök munkáját – amennyiben a Közgyűlés ezt az adott naptári évre jóváhagyja – az 

Elnök személyi javaslata alapján az Egyesület által megbízott titkár segítheti, akit tevékenységében 

kizárólag az Elnök utasíthat. A titkár – aki tevékenységét közérdekű önkéntes tevékenységként, 

vagy megbízási jogviszony keretében is elláthatja – az Egyesület érdekében végzett munkájához 

kapcsolódó kiadásai ellentételezéseként költségtérítésben részesülhet, illetve megbízási díjat 

kaphat. A titkár munkájáról az Elnök évente tájékoztatja a Közgyűlést. 

 

VIII. 

Az Egyesület munkacsoportjai és a Munkacsoport-vezetői Kollégium 
 

1. Az Egyesület munkaszervét a munkacsoportok jelentik, amelyek az Egyesület működéséhez 

szükséges funkciók biztosításának, illetve az egyesületi munkatervben meghatározott feladatok 

ellátásának felelősei és elsődleges letéteményesei. 

2. Az Egyesület funkcionális és szakmai tevékenységét a Közgyűlés által elfogadott munkatervek 

alapján felálló munkacsoportok szervezik meg és hajtják végre az Elnökséggel 

együttműködésben.  

3. a. Munkacsoportokat az Elnökség tagjai is vezethetnek. A munkacsoportok számát, 

mandátumának hosszát és a tisztújítás rendjét úgy kell meghatározni, hogy a munkacsoportok 

vezetői között mindig többségben legyenek a nem elnökségi tagok. E követelmény sérülése az 

Elnök mulasztásának minősül. A munkacsoportok vezetőit a Közgyűlés választja meg, 

személyükre az Elnök javaslatot tehet. 

3. b. Egy személy egyidejűleg több munkacsoportot is vezethet. Annak a munkacsoport-

vezetőnek, aki több munkacsoportot is vezet, ugyanúgy egy szavazata van a Munkacsoport-

vezetői Kollégiumban, mint aki csak egy munkacsoportot vezet. A 3.a. pontban meghatározott 

szabály értelmében a Munkacsoport-vezetői Kollégiumban minden esetben a nem-elnökségi 

munkacsoport-vezetőknek van többségi szavazatuk.  

4. Az egyes munkacsoportok vezetői: 

– megszervezik és munkatársakkal feltöltik a munkacsoportjukat; 

– végrehajtják a vonatkozó munkatervben az adott munkacsoportra vonatkozó feladatokat; 

– beszámolót készítenek munkacsoportjuk eredményeiről az elnöki beszámolók előkészítése 

érdekében; 

– javaslatot tesznek a következő munkaterv összeállítására;  

– együttműködnek a többi munkacsoporttal és az Elnökséggel; 
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5. Az egyes munkacsoportoknak tanácskozási joggal az Egyesületen kívüli természetes személyek 

is tagjai lehetnek. Egy személy több munkacsoportnak is tagja lehet. 

6. Az egyes munkacsoportok egyesületi tagsági jogviszonnyal is rendelkező tagjainak kétharmada 

írásban kérheti a Munkacsoport-vezetői Kollégiumtól, hogy a munkacsoport vezetőjének 

visszahívását kezdeményezze a Közgyűlésnél. 

7. A munkacsoportok vezetői együtt alkotják a Munkacsoport-vezetői Kollégiumot, amely 

egyfelől az Egyesület szakmai munkájának koordinációs fóruma, másfelől az Egyesület 

felügyelő szerve.  

8. A Munkacsoport-vezetői Kollégium üléseire az Elnökkel közösen meghatározott ülésezési rend 

szerint évente legalább 6 alkalommal, illetve a Kollégium tagjai egyszerű többségének kérésére 

kerül sor. A Kollégium üléseit az Elnök hívja össze írásban, legalább 5 nappal az ülés 

időpontját megelőzően, illetve a Kollégium tagjai által tett összehívási kezdeményezés után 

legfeljebb 10 nappal. A Kollégium üléseit tanácskozási joggal az Elnök vezeti. Amennyiben az 

Elnök az összehívási kötelezettségének nem tesz eleget, a Kollégium összehívására a 

Közgyűlés, vagy a Kollégium tagjainak egyszerű többsége is jogosulttá válik.  

9. A Munkacsoport-vezetői Kollégium a határozatait egyszerű többséggel alkotja meg. A 

Munkacsoport-vezetői Kollégium tagjai közül a nem elnökségi tagok mindig többségben 

vannak és többségi szavazattal rendelkeznek. 

10. A Munkacsoport-vezetői Kollégium nem elnökségi tagjai ellenőrzik az Egyesület működését 

és gazdálkodását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést kérhetnek, továbbá az Egyesület 

könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.  

11. A Kollégium előzetesen javaslatot tehet az Elnökség féléves munkatervére, illetve előzetesen 

megtárgyalja a munkaterv teljesítéséről szóló beszámolót, továbbá a munkaterv teljesítése 

érdekében ajánlásokkal élhet a Közgyűlés felé.  

12. A Munkacsoport-vezetői Kollégium nem elnökségi tagjai együttesen kezdeményezhetik 

Közgyűlés összehívását. Rendkívüli, az egyesület működését veszélyeztető körülmények esetén 

a Kollégium nem elnökségi tagjai együttesen kérhetik a Közgyűlés – az indítvány megtételétől 

számított 10 napon belüli – intézkedés céljából történő összehívását. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Kollégium nem 

elnökségi tagjai önmagukban is jogosultak.  

13. A Kollégium tagjai kötelesek a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szereznek tudomást, hogy – az Egyesület működése 

során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
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enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; – a vezető 

tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Kollégium köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

ellenőrzést ellátó szervet. 

IX. 

Az Egyesület tisztségviselői 

 

1. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, az Alelnökök, a Munkacsoport-vezetői 

Kollégium nem elnökségi tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.  

2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő 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. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e 

foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 

vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 

nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

X. 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

1.  Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 

Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

2.  Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 

Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 

3.  Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során 

elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
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4.  Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki; csak 

olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél 

szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

5.  Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

6.  Az Egyesület pénzeszközeit számlán és készpénzben kezeli. 

XI. 

Az Egyesület megszűnése 

1. Ptk. 3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése] 

(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti; 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt 

vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit 

illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni 

hozzájárulást teljesítettek. 

(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való 

részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített 

tartozásaiért. 

 

3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai] 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

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

3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról] 

(1)8 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület 

céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell 

átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, 

ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 
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alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 

szerezheti meg. 

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 

rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 

vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

3:86. § [A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén] 

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 

egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

(2)9 Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 

érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható. 

2. Az Egyesület megszűnik, ha 

a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad); 

b) döntéshozó szerve a feloszlásáról határoz; 

c) a bíróság feloszlatja; 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését; 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

3.  Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.  

XII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb 

jogszabályok irányadóak. 

Kelt: Budapesten, 2018. december 17-én.   

 


