EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

CONSTITUTION

egységes szerkezetben

in a consolidated format

Bevezető rendelkezések

Introductory Provisions

1. A jelen egyesületi alapszabály a Polgári Tör- 1. This constitution has been drawn up based on
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Act V of 2013 on the Civil Code. Any issue not
készült és az alapszabályban nem szabályozott regulated herein shall be governed as appropriate
by the referenced act and other applicable effeckérdésekben a hivatkozott törvény, valamint más
tive statutory regulations.
hatályos jogszabályok rendelkezései a megfelelően irányadóak.
2. Az egyesület neve: Határidős Piacok Szövetsé- 2. Name of the Association: Association of Futures Markets
ge Egyesület.
3. Az egyesület jogi személy.

3. The Association is a legal entity.

4. Az egyesület székhelye: H-1121 Budapest,
Rácz Aladár út 26.

4. Registered office of the association: H-1121
Budapest, Rácz Aladár út 26.

I. fejezet

Chapter I

Az Egyesület célja

Objectives of the Association

1. Az egyesület célja új határidős és ehhez kap- 1. The objective of the Association is to support
csolódó piacok létrehozásának és szerveződésé- and encourage the establishment and organisation
nek a támogatása és ösztönzése, valamint nem- of new futures and related markets and to organise international conferences in order to promote
zetközi konferenciák szervezése, a határidős
communication between futures exchanges,
tőzsdék közti kommunikáció, a kapcsolattartás strengthen liaising and transfer experience and
erősítése és a tapasztalatok átadása érdekében. Az information. The Association strives to ensure
egyesület törekszik arra, hogy a határidős tőzsdék participation in international forums organised for
részére szervezett nemzetközi fórumokon tagjai futures exchanges.
részvételét biztosítsa.

II. fejezet

Chapter II

Az Egyesület tevékenysége

Activities of the Association

1. Az egyesület céljai elérése érdekében:

1. In the interest of the realisation of the objectives of the Association, it
•
Nemzetközi tőzsdei és szakmai fórumok •
organises and participates in international
exchange
and professional forums.
szervezése és részvétel ilyen fórumokon,
•

A piacok közös fejlesztésének elősegítése •

facilitates the development of markets

a kölcsönös tőzsdei tapasztalatok alapján,
•
•
tás,

through exchanging information on experience in
the operation of exchanges.
Ismeretterjesztő anyagok kiadása,
•
publishes educational materials and brochures.
Nemzetközi egyesületekkel kapcsolattar- •
liaises with international associations.

•
Az egyesület tagjai közötti kapcsolattar- •
facilitates liaising and cooperation between members of the Association.
tás és együttműködés elősegítése.
III. fejezet

Chapter III

Az Egyesület tagjai

Members of the Association

1. Az egyesületnek teljes jogú, társult, valamint
pártoló tagjai lehetnek.

1. Members of the Association are full, associate
or supporter members.

2. a. Teljes jogú tagjai lehetnek az Egyesületnek, 2. a. Legal entities that qualify as stock exchangakik a székhelyük országa szerinti jogi szabályo- es, stock exchange associations or clearing houses
zás alapján tőzsdének, tőzsdeszövetségnek vagy under the statutory regulations of their respective
registered offices may become full members of
elszámoló háznak minősülnek. Egyéb jogi szeméthe Association. Other legal entities engaged in
lyek is elnyerhetik a tagságot, mint például pénz- financial, commodity exchange and processing
ügyi tevékenységet végző társaságok, továbbá
and stock exchange communication activities and
árutőzsdei tevékenységet vagy feldolgozói tevé- other futures exchange organisations, associations
kenységet végző gazdasági társaságok, tőzsdei or foundations can also become members.
kommunikációs tevékenységet végző társaságok
és egyéb határidős tőzsdei szervezetek, egyesületek, alapítványok.
2.b. Társult tagja lehet az Egyesületnek bármely 2.b. Any legal entity or any organisation without
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, legal personality may become an associate member of the Association with a special legal status.
mint különleges jogállású tag.
2.c. Pártoló tagja lehet az Egyesületnek bármely
természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, mint különleges jogállású tag.

2.c. Any natural person, legal entity or any organisation without legal personality may become a
supporter member of the Association with a special legal status.

3. A tagfelvételről a közgyűlés dönt. Tagfelvételre két tag ajánlása alapján kerülhet sor. A két
ajánló tag közül legalább az egyiknek az egyesület teljes jogú tagjának kell lennie.

3. Decision on the granting or otherwise of membership shall be the responsibility of the General
Meeting. Applications for membership shall be
supported by at least two members. One of the
two supporting members shall be a full member
of the Association.

4. A teljes jogú, társult valamint a pártoló tagok 4. The rights and obligations of full, associate and
jogait és kötelezettségeit az V. fejezet tartal- supporter members are detailed in Chapter V of
mazza.

5. Az egyesületi tagság az alapítást követően a
the Constitution.
belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadá5. Membership in the Association is estabsával keletkezik.
lished after approval of the membership application by the general assembly.
IV. fejezet

Chapter IV

A tagsági jogviszony megszűnése

Termination of membership

1./ A tagsági viszony megszűnik:

1. Membership shall terminate

•

upon the member’s resignation from membership,

a tag kilépésével

•
a tag halálával vagy jogutód nélküli meg- upon the death or termination without legal succession of the member,
szűnésével,
•

a Közgyűlés általi kizárással.

upon expulsion by the General Meeting,

•
a tagsági jogviszony egyesület általi fel- upon termination of the membership by the Association.
mondásával;
2. A tag kilépése esetén az általa az egyesület
2. In case of resignation, the property transferred
használatába adott vagyontárgyakat – amennyi- by the member to the Association shall be reben azok természetben megvannak – vissza kell turned if they still exist physically unless otherwise agreed by the parties.
adni, kivéve, ha erről a felek másképp állapodnak
meg.
3. Az egyesületből kizárható az a tag, aki a tagdí- 3. Members who fail to pay the membership fee
jat felszólítás ellenére sem fizeti meg a felszólí- despite a written notice by the due date specified
in the notice or who act in a manner that violates
tásban megjelölt határidőre, illetőleg az a tag,
any legal regulation, the Constitution of the Asjogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közsociation or any resolution adopted by the Gengyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő eral Meeting grossly or repeatedly may be exmagatartást tanúsít. A kizárást – megfelelő indok- pelled from the Association. Any member or
lással ellátva - bármely egyesületi tag vagy egye- body of the Association may propose expulsion
sületi szerv jogosult kezdeményezni a közgyűlés to the General Meeting giving reasons for his
proposal. Decision on expulsion or otherwise,
előtt. A Közgyűlés dönt a kizárásról, az általa
which is final and binding, shall be made by the
meghozott kizáró határozat ellen fellebbezni
General Meeting. Legal remedies shall lie against
nincs lehetőség, jogorvoslatnak van helye. A
such decision. An application for legal remedies
jogorvoslat előterjesztésének az illetékes bíróság shall be submitted to the competent court within
előtt van helye, a kizáró határozatról való tudo- 30 days from the date of gaining knowledge of
másszerzéstől számított 30 napon belül, vagy
the expulsion or 30 days from the date when the
attól az időponttól számított 30 napon belül, ami- member could have gained knowledge of the
kor a kizárt tag a határozatról tudomást szerezhe- expulsion.
tett volna.
A kizárást megelőző eljárásban tényfeltárás törté- The procedure preceding the expulsion shall establish the facts of the matter. The Association
nik, az egyesület levélben keresi meg a tagot,
akinek a kézhezvételtől számított 30 napja van shall contact the member by way of a letter. The
member shall have 30 days from receipt of the

arra, hogy az egyesület tényfeltáró kérdéseire
letter to respond in writing to the questions of the
írásbeli választ adjon. A közgyűlés a tények teljes Association aimed at establishing the fact of the
ismeretében hozza meg határozatát a tag kizárását matter. The General Meeting shall pass a resolution on the expulsion or otherwise of the member,
illetően. A tag kizárását kimondó határozatot
aware of all the facts available. The resolution on
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az the expulsion of the member shall be in writing
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául and accompanied with a supporting argument
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
which lists the facts and proof forming the basis
of the expulsion and provides information on the
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
available legal remedies. The resolution on the
kizáró határozatot a taggal közölni kell.
expulsion shall be communicated to the member.

4.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület
képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

4. Any member may terminate his membership
without giving cause by making a written statement to that effect to the representative of the
Association.

5.
Amennyiben a tag nem felel meg a III.
fejezet szerinti tagsági feltételeknek, az egyesület
a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

5. If the member fails to meet the membership
criteria set forth in Chapter III, the Association
may terminate the membership in writing through
registered mail giving a 30-day notice. In the
information the member shall be informed that
his membership terminates unless he fulfils the
specified membership conditions within 30 days.
The decision on the termination shall be made by
the General Meeting.

V. fejezet

Chapter V

A tagok jogai és kötelezettségei

Rights and obligations of the members

1. Az egyesület tagjai:

1. Members of the Association:

1.1. Az egyesület teljes jogú tagjai:

1.1. Full members of the association

•
jogosultak részt venni az egyesület tevé- •
may participate in the activities and
events
of
the Association.
kenységében és rendezvényein,
•
jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

•
may attend the General Meeting, exercise
their voting rights, voice their opinion in accordance with the procedural rules of the General
Meeting, ask question, make remarks and make
recommendations.

•
választhatnak és választhatók az egyesü- •
may elect or be elected to the bodies of
the
Association.
let szerveibe,
•
jogosultak igénybe venni az Egyesület
egyéb szolgáltatásait

•
tion.

may use the other services of the Associa-

•
kötelesek eleget tenni az alapszabályban •
shall comply with their membership fee
meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségeiknek. payment obligations as set forth in the Constitution.
1.2. Az egyesület társult jogú tagjai:
1.2. Associate members of the association
•
jogosultak jelen lenni az Egyesület Köz- •
may attend the General Meeting of the
Association.
gyűlésén
•
az V/2. pont kivételével nem választhat- •
with the exception of Chapter V/2 may
not
elect
or be elected.
nak és nem választhatóak
•
jogosultak az Egyesület meghatározott
szolgáltatásaira,

•
tion.

may use certain services of the Associa-

•
kötelesek eleget tenni az alapszabályban •
shall comply with their membership fee
meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségeiknek, payment obligations as set forth in the Constitution.
1.3. Az Egyesület pártoló tagjai:
1.3. Supporter members of the Association
•
jogosultak részt venni az Egyesület által •
may attend the annual conferences of the
Association.
rendezett éves konferencián,
•

nem választhatnak és nem választhatóak •

2. Az éves konferencián a teljes jogú tagok közül
tagonként maximum két delegált személy vehet
részt ingyenesen. A teljes jogú tagok további
küldöttei az Elnökség által meghatározott részvételi díj teljesítése esetén vehetnek részt az éves
konferencián. A társult tag küldöttei az Elnökség
által meghatározott egyéb hozzájárulás teljesítése
esetén részt vehet az Egyesület által rendezett
éves konferencián.. A pártoló tag az Elnökség
által meghatározott egyéb hozzájárulás teljesítése
esetén részt vehet az Egyesület által rendezett
éves konferencián.

may not elect or be elected.

2. A maximum of two delegates from among full
members may attend the annual conference free
of charge. Additional delegates of full members
may attend the annual conferences against the
payment of the conference fee determined by the
Executive Board. Associate member delegates
may attend the annual conference organised by
the Association subject to the payment of the
contributions determined by the Executive Board.
Supporter members may attend the annual conference organised by the Association subject to
the payment of other contributions determined by
the Executive Board.

A társult tag a közgyűlésen szavazati joggal nem Associate members do not have voting rights to
rendelkezik, az alább jelzett kivétellel, az egyesü- exercise at the General Meeting, nor can they be
let tisztségviselőjévé nem választható. Abban az elected as officers of the Association with the
exception below. When an associate member
esetben, ha a társult tag rendezi az egyesület éves
hosts the annual conference, its non-voting delekonferenciáját, a közgyűlésen küldötte egyéb
gates are allowed to attend the conference without
hozzájárulás teljesítése nélkül jelen lehet szavaza- paying conference fees and other contributions,
ti jog nélkül és képviselője az Egyesület Elnöké- and can be elected as President of the Association.
vé választható.
3. a. Az egyesület tagdíja teljes jogú tagoknak
3. a. The annual membership fee of the Associa1000 Eurónak megfelelő HUF/év, társult tagok- tion is the equivalent HUF amount p.a. of EUR
nak 500 Eurónak megfelelő HUF/év. A tagsági 1,000 for full members and EUR 500 for associate members. Membership fees shall be paid in as

díjat a tagoknak egy összegben kell megfizetni az a lump sum subsequent to receipt of the relevant
erről szóló számla kézhezvételét követően a szá- invoice within the deadline specified on the invoice. Invoices are usually issued in the first
mán meghatározott határidőn belül. A számla
quarter of the year. New full members and new
kibocsátására általában az év első negyedévében
associate members shall pay EUR 1,000 and EUR
kerül sor. Új teljes jogú tagoknak egyszeri re500 respectively as one-off registration fees to the
gisztrációs díjként 1000 Eurót, új társult tagoknak Association. Changes to the annual membership
500 Eurót kell fizetniük az Egyesületnek. Az éves fee and those to the admission (registration) fee
tagsági díj és a belépési díj mértékének megvál- shall be the responsibility of the General Meeting.
toztatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ha If an associate member upgrades its membership
egy társult tag teljes jogú tagságot szerez, akkor to that of a full member, the member shall pay the
membership fee set payable by full members and
ettől az időponttól a teljes jogú tagsággal járó
the difference between the associate and full
tagdíjat és – regisztrációs díjként – a teljes jogú membership registration fees, i.e. EUR 500 as a
tag és a társult tag által fizetendő regisztrációs díj registration fee.
különbözetét, azaz 500 Eurót köteles megfizetni.
3.b. Az Egyesület pártoló tagja tagdíjat, valamint 3.b. Neither membership nor registration fee is
regisztrációs díjat nem fizet, hanem az Alapsza- paid by the supporter members of the Associabályban meghatározott egyéb hozzájárulás fizeté- tion; instead, they undertake to pay other contributions as stipulated in the Constitution.
sét vállalja.
4. Minden tag köteles munkájával és önkéntes
4. All members shall facilitate the activities of the
felajánlásaival elősegíteni az egyesület tevékeny- Association by making voluntary contributions to
and working for the Association.
ségét.
5. A tagok – a 3. pontban meghatározott tagdíj és 5. In addition to the obligation to pay the memhozzájárulás megfizetésén túl – az egyesület tar- bership fees and contributions specified in paragraph 3, the members shall not settle the debts of
tozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
the Association out of their private assets.
6. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 6. Members with legal personalities or without
rendelkező szervezet tag tagsági jogait képviselő- legal personalities may exercise their rights by
way of proxies.
jén keresztül gyakorolhatja.
VI. fejezet

Chapter VI

Az Egyesület szervezeti felépítése

Organisational structure of the Association

Közgyűlés

General Meeting

1. Az egyesület legfőbb szerve a teljes jogú tagok 1. The supreme body of the Association is the
összessége által alkotott közgyűlés, amit szükség General Meeting which comprises all full members. The General Meeting shall meet as approszerint, de legalább évenként egy alkalommal
priate, but at least once a year. The Executive
ülésezik. Az Elnökségnek a közgyűlést össze kell
Board shall also convene the General Meeting at
hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg the request of one-third of its full members with
ha a teljes jogú tagok egyharmada – az ok és a cél the reason and purpose for such convention specimegjelölésével – kívánja. A Közgyűlés határo- fied or if ordered by a court. The General Meeting shall have a quorum if more than half of the
zatképes, ha a teljes jogú tagok több, mint fele
jelen van. A határozatképességet minden határo- full members are present. Quorum shall be
checked each time a resolution is passed.

zathozatalnál vizsgálni kell.
2. A közgyűlést az egyesület Elnöksége írásos
2. The General Meeting shall be convened by the
email-ben, postai úton vagy faxon küldött meghí- Executive Board in writing by email, post or fax
vóval, az egyesület által évente tartandó konfe- of the Association to the same venue as that of
the annual conference by way of a written invitarencia helyszínére hívja össze. Akkor tekinthető a
tion. The publication of the invitation can be
meghívó közlése szabályosnak bármely taggal
considered appropriate to any member if the
szemben, ha a tag a meghívó közlésével egyező member confirms receipt of the invitation or is
módon visszajelzést ad, vagy egyébként jelen van present on the General Assembly. The invitation
a közgyűlésen. A Meghívóban a közgyűlés által shall contain a written agenda listing all the items
megtárgyalni kívánt napirendi pontokat írásban to be discussed by the General Meeting and indicate the name and registered office of the Associkell közölni és tartalmaznia kell az egyesület
ation as well as the date and location of the Gennevét és székhelyét, közgyűlés idejének és helyeral Meeting. There shall be at least a 30- (thirty-)
színének megjelölését. A meghívók elküldése és a day interval between the date of the sending of
közgyűlés időpontja között legalább 30 (harminc) the invitations and that of the General Meeting. If
napnak el kell telnie. Ha az Egyesület nem tart the Association does not hold an annual conferéves konferenciát, az Elnökség határozza meg a ence, the Executive Board shall determine the
Közgyűlés helyszínét. A napirendet a meghívó- location of the General Meeting. The invitation
ban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a shall contain an agenda with a sufficient number
of details enabling those with a voting right to
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakötake their stances in respect of the topics to be
rökben álláspontjukat kialakíthassák. A napiren- discussed. The General Meeting may make deciden nem szereplő kérdésben akkor hozhat döntést sions on issues not put on the agenda only if all
a közgyűlés, amennyiben valamennyi részvételre entitled to attend the General Meeting are present
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő and agree to the discussion of the topic not inkérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájá- cluded in the agenda with a unanimous vote.
rul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 The members and the organs of the Association
napon belül a tagok és az egyesület szervei a köz- may, within 8 days from the delivery of the invitations, request the body or the person convening
gyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
the General Meeting to supplement the agenda
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
giving reasons for their request for such suppleindokolásával. Ilyen irányú kérelem esetén a na- mentation In the case of a request to this effect,
pirend kiegészítése kötelező az Elnökség részére. the supplementation of the agenda is mandatory
A kiegészített napirendi pontokat a közgyűlés
by the Executive Board. The Executive Board
összehívó Elnökségköteles a közgyűlést megelő- convening the General Meeting shall send the
agenda items thus supplemented to the invitees
ző 15. napig megküldeni a meghívottaknak.
by the 15th day prior to the date of the meeting.

3. Minden teljes jogú tagnak egy szavazata van. 3.
Egy tag legfeljebb 2 képviselőjét delegálhatja a
Közgyűlésre. A közgyűlés határozatképes, ha a
teljes jogú tagok több mint fele jelen van. A napirendi kérdések megvitatása előtt a közgyűlés
nyílt, egyszerű többségi szavazással megválasztja
a jegyzőkönyv-vezetőt, majd a teljes jogú tagok
közgyűlési képviselői közül a jegyzőkönyv-

Each full member shall have one vote only.
Members may delegate a maximum of two
representatives to the General Meeting. The
General Meeting shall have a quorum if more
than half of the full members are present. Prior to the discussion of the agenda items, the
General Meeting shall elect the keeper of the
minutes in an open voting procedure with a

hitelesítőt, majd két magánszemély szavazatszámlálót. Minden ülésről jegyzőkönyv készül,
melyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítő látnak el aláírásukkal. A közgyűlés döntéseinek meghozatalánál a szavazati arányokat, a
határozat ellen szavazók, valamint a tartózkodók
személyét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A
jegyzőkönyvben minden felszólalást tartalomhűen, minden határozatot pontosan, szószerint,
számmal jelölve kell rögzíteni. A Titkár köteles
gondoskodni a közgyűlési határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv tagságnak elektronikus úton történő megküldéséről a közgyűlés lezárását követő
30 napon belül.

4. A közgyűlés a felmerülő kérdésekben nyílt
szavazással határoz. A határozathozatal a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével történik., kivéve azokban
az ügyekben, amelyekre vonatkozóan a jelen
alapszabály vagy a mindenkori vonatkozó jogszabályok magasabb arányt írnak elő.

simple majority of the votes. Subsequently, an
authenticator of the minutes and two private
person tellers are elected from among the representatives delegated to the General Meeting
of full members. Minutes signed by the
Chairman, the keeper and the authenticator of
the minutes shall be taken of each meeting.
The minutes of the General Meetings shall indicate the proportion of the votes cast, the persons against and those abstaining from voting
in respect of the decisions made by the General Meeting. In the minutes all notion shall be
recorded properly, all decisions shall be recorded word by word and numbered. The Secretary shall arrange for sending the minutes
(including the decisions) electronically to the
members within 30 days of the close of the
general assembly.

4. The General Meeting shall decide on the issues raised in an open voting procedure. Resolutions shall be passed with the majority of the
votes taken into account when the quorum of the
meeting is established except when this Constitution or the prevailing applicable statutory regulations prescribe a higher proportion of the votes.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a The member may not vote on a resolution
tag,
1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség 1) who is released from an obligation, responsialól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta bility or liability by the resolution to be adopted
or whom the resolution priorities over a legal
előnyben részesít;
entity.
2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 2) with whom a contract is to be concluded pursuant to the resolution;
3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 3) against whom an action is to be brought on the
basis of the resolution.
4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntés- 4) whose relative, who is not a member or foundben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapí- er of the legal entity, has a stake in the decision.
tója;
5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel több- 5) who has a relationship based on majority influségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy ence with another organisation with a stake in the
decision, or

6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntés- 6) who otherwise has a personal stake in the deciben;
sion
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az If a member is not entitled to vote, quorum shall
adott határozat meghozatalánál a határozatképes- be counted without him.
ség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
7) akinek tagdíj fizetési elmaradása van..

7) who is late with the payment of the membership due
5. Az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívá- 5. The Executive Boars shall convene an extraorsára köteles harminc napon belül, amennyiben: dinary meeting within thirty days
- a bíróság erre irányuló határozata alapján

- if ordered to do so by a court ruling.

- a teljes jogú tagok egyharmada által aláírt kére- - on the basis of a request signed by one-third of
the full members.
lem alapján;
-ha az egyesület vagyona az esedékes tartozáso- - if the assets of the Association fail to cover the
debts that fall due.
kat nem fedezi;
-ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a - if the Association is not expected to cover its
debts when they fall due; or
tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
-ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

- if the objectives of the Association are jeopardised.

A fenti okok alapján összehívott közgyűlésen a
tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. Jelen fejezet közgyűlési napirend kiegészítésére
vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak a
rendkívüli közgyűlésre is.

The members attending the General Meeting
convened on the basis of the above causes shall
do their best to terminate the circumstances that
have given rise to the convention of the General
Meeting or decide on the dissolution of the Association. Regulations of present chapter relevant
for the amendment of the agenda of the GeneralMeeting are relevant in the case of extraordinary
general meetings as well.

6. A közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik: 6. The following shall fall within the exclusive
competence of the General Meeting:
•
az alapszabály módosítása
•
the modification of the Constitution,
•
az egyesület más társadalmi szervvel
történő egyesülésének, szétválásának elhatározása, a megszűnésről és a végelszámoló kijelöléséről való döntés,

•
decisions on the merger of the Association into or its spinning off another civil society
organisation, its dissolution or the appointment of
an administrator,

•
a konferenciával egybekötött közgyűlés
költségeinek maximalizálása, a konferencia helyszínének megválasztása, a helyszínt adó országból származó elnökségi tag megválasztásával

•
maximising the costs of General Meetings held alongside the annual conference, the
selection of the location of the conference along
with the election an Executive Board member

együtt és a közgyűlés fenntartja magának az
from the hosting country and the General AssemEgyesület Elnökének közvetlen megválasztására bly retains the right of electing the Chairman of
the Association directly.
irányuló hatáskörét,
•
az Elnökség többi tagjának, így az Egye- •
election and removal of the other memsület Titkárának a megválasztása, visszahívása bers of the Executive Board including the secretary of the Association,
•
döntés mindazokban az ügyekben, ame- •
decisions on all the issues that are assigned to its exclusive competence by the Constilyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe
tution,
utal,
•
az éves költségvetés és az éves beszámo- •
approval of the annual budget and the
annual
report
and, within that, the report of the
ló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről
Executive
Board
on the financial position of the
szóló elnökségi jelentés – elfogadása,
Association,
•
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói •
exercising employer rights over senior
jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az officers if they are in the employment of the Association and decisions on contracts for
egyesülettel munkaviszonyban áll, valamint a
work/services to be awarded to senior officers
megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviseworking under contract for it;
lő megbízásával kapcsolatos döntéshozatal;
•
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

•
approval of contracts that the Association intends to enter into with its own member,
senior officer, a member of the supervisory board
or the relatives thereof;

•
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a
vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

•
decisions on enforcing claims for damages against current and former members and
senior office holders of the Association, members
of the supervisory board or members of the bodies of other associations;

•
a felügyelőbizottság tagjainak megválasz- •
election and removal of members of the
supervisory
board, determination of their remutása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
neration,
•
a választott könyvvizsgáló megválasztá- •
election and removal of the elected auditor,
determination
of his remuneration.
sa, visszahívása és díjazásának megállapítása.
7. Az alapszabály módosításához a jelen levő
teljes jogú tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozatára van szükség. Az egyesület
céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező teljes jogú tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

7. The amendment of the Constitution requires a
majority of two-thirds of the votes of the full
members in attendance at the General Meeting.
The modification of the objectives and the dissolution of the Association require a resolution
passed by a three-fourths majority of the voting
full members.

8. Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az
Elnökség a határozat tervezetének a teljes jogú
tagok részére történő megküldésével kezdemé-

8. The adoption of resolutions without holding a
meeting shall be instituted by the Executive
Board by sending the draft resolutions to the full

nyezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől members of the Association. A period of at least
számított legalább nyolcnapos határidőt kell biz- eight days from receipt of the draft resolutions
tosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az shall be set during which members can send their
votes to the management.
ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a hatá- Regarding the adoption of resolutions without
rozatképességre és szavazásra vonatkozó rendel- holding a meeting, the provisions governing
quorum and voting shall apply with the exception
kezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
that the decision-making process shall be successhogy a határozathozatali eljárás akkor eredméful if at least as many votes are sent to the Execunyes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek tive Board as voting members or founders should
az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot
be in attendance in order for a quorum to be had
képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozat- if a meeting were held.
képességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely teljes jogú tag az ülés megtartását
If any full member requests the holding of a
kívánja, a közgyűlést az Elnökségnek össze kell meeting, the Executive Board shall convene one.
hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját
követő három napon belül - ha valamennyi teljes
jogú tag szavazata ezt 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 beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Within three days from the last day of the period
open for voting – if the votes of all full members
are received earlier, then within three days from
the date when the last vote is received – the Executive Board shall establish the result of the
voting, which it shall communicate to the members within three days. The date of the decisionmaking shall be the last day of the period open
for voting. If all the votes are received earlier,
then the date when the last vote is received.

Az Elnökség

The Executive Board

9. A Közgyűlés nyílt szavazással választja meg az 9. The General Assembly shall elect five members into the Executive Board.
Elnökség öt tagját.
10. Az Elnökség tagjai közé a teljes jogú tagok 10. The Chairman of the Executive Board shall be
közül választandó meg az Egyesület Elnöke, majd elected from among the full members of the Association. Two further members of the Executive
további 2 elnökségi tag, egy elnökségi tagot a
Board and one member of the Executive Board
közgyűlés a konferencia helyszínének kijelöléséfrom the country hosting the conference shall be
vel együtt választ meg a konferenciának otthont elected by the General Meeting concurrently with
adó országból, mellettük szükséges megválasztani the selection of the location of the conference.
az Egyesület Titkárát, mint az Egyesület tagjain Additionally, the Secretary of the Association as
an Executive Board member other than a member
kívüli elnökségi tagot.
of the Association shall also be elected.

11. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. 11. The Executive Board is entitled to establish
Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű its own procedural rules. The Executive Board
shall adopt its resolutions by the simple majority
szótöbbségével hozza. Az Elnökség üléseit az

Elnök, esetleges távollétében a Titkár vezeti. Az
Elnökség ülésén felvett jegyzőkönyvben minden
döntést tartalomhűen rögzíteni kell, azt legalább
két elnökségi tag hitelesíti aláírásával. A Titkár
megbízatása 5 évre szól, az Elnökség többi tagjának megbízatása 2 évre szól, kivéve azt az elnökségi tagot, amelyet a közgyűlés a konferencia
helyszínének megválasztásával egyidejűleg választ, ennek megbízatása a következő így megválasztott tag megválasztásáig tart. A tagok újraválaszthatók. A folyamatos működés biztosítása
érdekében az Elnökség tagjai legfeljebb felének
járhat le a mandátuma azonos időpontban. Az
Elnökség tagjai részt vesznek a közgyűlésen, és
ott kötelesek az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és
gazdasági helyzetéről beszámolni.

of the votes of those in attendance. Meetings of
the Executive Board are chaired by the Chairman,
in case of his/her absence chaired by the Secretary. The minutes taken during the meetings of
the Executive Board shall appropriately include
all decisions made and shall be confirmed by
minimum 2 members of the Board. The mandate
of the Secretary and that of the other members of
the Executive Board shall be for 5 and 2 years
respectively, except the mandate of the member
of the Executive Board elected by the General
Meeting concurrently with the selection of the
location of the conference, whose mandate shall
last until the election of the next member thus
elected. Members may be re-elected. In order to
ensure uninterrupted operation, the mandate of
not more than half of the members of the Executive Board may expire at the same date. Members
of the Executive Board shall attend the General
Meeting, answer the questions related to the AsAz Elnökség döntésének meghozatalakor nem sociation and report on the activity and economic
situation of the Association.
szavazhat az az elnökségi tag,
1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség
alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta When making decisions during the Executive
Board meetings that member of the Board cannot
előnyben részesít;
2) akivel a határozat szerint szerződést kell vote
kötni;
3) aki ellen a határozat alapján pert kell indíta- 1) who is released from an obligation, responsibility or liability by the resolution to be adopted
ni;
4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a dön- or whom the resolution priorities over a legal
tésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy entity.
2) with whom a contract is to be concluded puralapítója;
5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel suant to the resolution;
többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 3) against whom an action is to be brought on the
basis of the resolution.
vagy
6) aki egyébként személyesen érdekelt a dön- 4) whose relative, who is not a member or founder of the legal entity, has a stake in the decision.
tésben.
5) who has a relationship based on majority inHa egy elnökségi tag valamely ügyben nem fluence with another organisation with a stake in
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a the decision, or
határozatképesség megállapítása során figyelmen 6) who otherwise has a personal stake in the decikívül kell hagyni.
sion
If a member is not entitled to vote, quorum shall
be counted without him.

12. Az Elnökség jogai, kötelezettségei és felada- 12. Rights, responsibilities and tasks of the Executive Board. It shall
tai a következők:
•
előkészíti a vitaanyagokat, pénzügyi be- •
prepare discussion materials, financial
reports
and
other proposals to be submitted to the
számolókat, és a Közgyűlés elé kerülő egyéb

indítványokat,

General Meeting.

•
az egyesület költségvetését és beszámoló- •
prepare the budget and report of the Association and submit them to the General Meetját elkészíti és azt a Közgyűlés elé terjeszti,
ing.
•
az egyesület napi ügyeinek vitelében, az •
make decisions on the issues that fall
within
the
competence of the management in
ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a dönrespect of the day-to-day business of the Associatések meghozatala;
tion.
•
az egyesületi vagyon kezelésére, a va•
make and implement decisions on the
gyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, management, use and investment of the assets of
the Association that are not within the compea közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
tence of the General Meeting.
meghozatala és végrehajtása;
•
az egyesület jogszabály és az alapszabály •
prepare the establishment of the bodies
szerinti szervei megalakításának és a tisztségvise- of the Association as prescribed by the applicable
law and the Constitution and the election of the
lők megválasztatásának előkészítése;
officers.
•
a közgyűlés összehívása, a tagság és az •
convene the General Meeting, and notify
the
members
and the bodies of the Association.
egyesület szerveinek értesítése;
•
az összehívott közgyűlés napirendi pont- •
determine the agenda items of the convened
General
Meeting.
jainak meghatározása;
•
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az •
attend the General Meeting and answer
the questions about the Association.
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
•

a tagság nyilvántartása;

•
az egyesület határozatainak, szervezeti
okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
•
az egyesület működésével kapcsolatos
iratok megőrzése;

•

keep records of the members.

•
keep records of the resolutions, organisational documents and other books of the Association.
•
safekeep the documents related to the
operation of the Association.

•
az egyesületet érintő megszűnési ok fenn- •
investigate into the existence or otherwise
of
the
causes of dissolution affecting the
állásának mindenkori vizsgálata és annak beköAssociation;
if such causes exist, it shall take the
vetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedéstatutory measures.
sek megtétele.
13. Az Elnökség tagjai megbízatásukért díjazásban nem részesülnek bizonyos feladatok ellátása
során felmerült készkiadásaik a Közgyűlés által
jóváhagyott megtérítésén túlmenően.

13. Members of the Executive Board receive no
remuneration except for the out of pocket expenses incurred in connection with the specific assignments for which they are reimbursed by the
General Meeting.

14. Az Elnökség bármely tagja bármikor lemond- 14. Any Board member may resign any time by
hat megbízatásáról a Titkár és az Elnökség többi notifying the Secretary and the other Board members in writing.
tagjának írásbeli értesítése mellett.
15. Az Elnökség jogosult döntést hozni a konfe- 15. The Executive Board is entitled to make deci-

rencia megszervezése, pontos helye, időpontja és sions concerning the organisation of the conference, its date, location and programme.
programja vonatkozásában.
16. Az Elnökség munkájáról rendszeresen be16. The Executive Board reports to the General
számol a Közgyűlésnek annak minden ülésén az Meeting on a regular basis and shall inform
Elnök és ekkor tájékoztatja az Elnökség döntései- members about the decision of the Executive
Board.
ről..
Az Elnök

The President

17. Az Elnök feladata közé tartozik az Egyesület 17. The President shall, inter alia, represent the
Association at media events and other internaprotokolláris képviselete az egyéb nemzetközi
tional trade conferences.
szakmai konferenciákon.
18. Az Elnök a közgyűlések vezetője is, ő koor- 18. The President shall also head the General
dinálja a közgyűlés döntéseire vonatkozó javasla- Meetings, co-ordinate proposals and motions in
tokat, indítványokat és teszi ezeket az adott napi- connection with the decisions of the General
Meetings and put them on the agenda.
rend részévé.
19. Az Elnököt díjazás nem illeti meg.
A Titkár és a Titkárság

19. The President shall not be remunerated.
The Secretary and the Secretariat

20. A Titkár az Egyesület önálló törvényes képvi- 20. The Secretary is an independent legal representative of the Association, who represents the
selője, az Egyesületet harmadik személyekkel
szemben, bíróságok és más hatóságok előtt kép- Association vis-à-via third parties, courts and
other authorities and is entitled to dispose over
viseli, valamint rendelkezési joggal bír az Egyethe bank account of the Association.
sület bankszámlája felett.
21. Az Egyesület Titkára, mint az Egyesület ügyvezetését ellátó Elnökség tagja mindenben segíti
annak munkáját és végrehajtja annak döntéseit,
ezzel összefüggésben és ezek mellett az alábbi
feladati, jogai és kötelezettségei vannak:

21. The Secretary of the Association as a member
of the Executive Board tending to the management of the Association shall assist the Association with its work, implement its decision and, in
connection with and in addition to that, have the
following tasks, rights and responsibilities. It
shall
be responsible for the financial affairs of
•
felelős az Egyesület pénzügyeinek keze- •
the
Association
such as billing, collection of fees,
léséért, eljár az Elnökség pénzügyeket illető dönpayments,
etc.
and
ensure that the decisions of the
téseinek foganatosítása tárgyában, köteles az éves
Executive Board on financial matters are impletagdíjat, egyéb fizetendőket beszedni, kezelni,
mented.
•

felügyeli az Egyesület honlapját,

•
be in charge of the website of the Association.
•
segítséget nyújt a konferenciát szervező •
provide support for the member organising
the
annual
conference.
tag részére,
•
a konferencia megszervezéséhez rendelkezésre álló pénzeszközöket a források rendelkezésre állásának arányában a szervező tag részére
rendelkezésre bocsátja (ez a támogatás az Egye-

•
transfer the amount needed for the organisation of the conference in proportion to the
available resources to the organising member
(such support shall be within the financial means
of the Association);

sület anyagi lehetőségein belül kell, hogy maradjon),
•
az egyesületi tagokat a közgyűlés határo- •
inform Association members on the resolutions
of
the General Meeting, messages from
zatairól, az Elnök, az Igazgató, és/vagy az Elnökthe
Chairman,
the President and/or the Executive
ség üzeneteiről és minden egyéb lényeges kérdésBoard as well as on other relevant issues.
ről tájékoztatja,
•
a közvéleményt, a médiát az egyesület
tevékenységéről tájékoztatja,

•
inform the media and the public on the
activities of the Association.

•
az egyesület tagjai közötti kommunikáci- •
ensure and support communication between
members.
ót biztosítja és elősegíti,
•
minden egyéb kérdésre javaslatot tenni,
amely a Közgyűlés hatáskörébe tartozik,

•
makes proposals for matters falling within the competence of the General Meetings.

•
mindenben támogatja és segíti az Elnök •
provide support for and assist the President to the best of his abilities.
munkáját.
22. A Titkárság az Egyesület adminisztratív szer- 22. The Secretariat is the administrative body of
ve, amely az egyesület Titkárából és annak asz- the Association, comprising the Secretary of the
Association and his Assistant.
szisztenséből áll.
23. A Titkárságra vonatkozó személyzeti és mun- 23. The HR and employment terms pertaining to
kavállalási alapelveket, feltételeket az Elnökség the Secretariat shall be set by the Executive
Board.
jogosult meghatározni.
24. A Titkárság az egyesület székhelyén működik.

24. The Secretariat shall operate in the seat of the
Association.

25. Az Egyesület éves költségvetését a Közgyűlés 25. The annual budget of the Association is deévenként, egy üzleti évre állapítja meg. Az üzleti termined by the General Meeting annually for one
business year. A business year corresponds to the
év megegyezik a naptári évvel. A Titkárt és az
calendar year. The Secretary and the Assistant
asszisztenst az egyesületnek végzett munkájáért
shall be remunerated for their work in the Associdíjazás illeti meg, amelynek mértékét az Elnökség ation. The rate of their remuneration shall be dejavaslatára a Közgyűlés határozza meg.
termined by the General Meeting on the basis of
an Executive Board proposal.

26. A Titkárság működésének költségeit az Egye- 26. The operating costs of the Secretariat shall be
covered from the assets of the Association.
sület vagyonából kell fedezni.
A felügyelőbizottság

The Supervisory Board

27. A felügyelőbizottság megválasztása, feladatai, 27. Election, responsibilities and operation of the
Supervisory Board:
működése:
A közgyűlés három felügyelőbizottsági tagot
The General Meeting shall elect three members
választ, két éves határozott időre, illetmény fize- into the Supervisory Board from among the full

tése nélkül. Két felügyelőbizottsági tag kötelezően a teljes jogú tagok képviselői közül választandó. Elnökségi tagi tisztséget betöltő teljes jogú
tag képviselője nem választható felügyelőbizottsági taggá.

members of the Association for a fixed period of
two years and they receive no remuneration. The
representative of a full member who serves on the
Executive Board may not be elected a member of
the Supervisory Board.

A felügyelőbizottsági feladata az egyesületi szer- The Supervisory Board shall, in order to protect
vek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és the interests of the Association, check if the bodaz egyesületi határozatok végrehajtásának, betar- ies of the Association comply with and implement the applicable statutory regulations, the
tásának ellenőrzése az egyesület érdekeinek megstatutes and the resolutions of the Association,
óvása céljából, különös tekintettel az egyesület with special regard to checking the financial and
pénzügyi és készpénzkezelési funkcióinak és
cash management functions of the Association.
tevékenységének ellenőrzése.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság Members of the Supervisory Board shall particimunkájában személyesen kötelesek részt venni. A pate in the work of the Supervisory Board in perfelügyelőbizottság tagjai az egyéb tisztségvise- son. Members of the Supervisory Board are independent of other office holders. They do not aclőktől függetlenek, tevékenységük során nem
cept instructions in the course of their work.
utasíthatóak.
A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, indítványokat, napirendet
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját
a közgyűlésen ismertetni.

The Supervisory Board shall review the proposals, motions and agendas to be submitted to
the General Meeting and disclose its stance on
them at the General Meeting.

A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, szám- The Supervisory Board shall be entitled to have
viteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a access to and review the documents, the accountvezető tisztségviselőktől és az egyesület munka- ing records and books of the Association, request
the senior officers and the employees of the Asvállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület
sociation to provide information and audit the
fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződése- payment account and petty cash as well as the
it megvizsgálhatja és megvizsgáltathatja.
contracts of the Association or cause them to be
audited.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők
The Supervisory Board shall adopt its resolutions
szótöbbségével hozza, működési rendjét és ügy- by the simple majority of the votes present. It
shall establish its own rules of operation and prorendjét maga állapítja meg, megválasztásától
cedures. It shall prepare an annual report on its
számítottan évente jelentést készít tevékenységéactivity each year from its election and disclose it
ről és azt a teljes jogú tagok elé terjeszti elektro- to the full members of the Association electroninikus úton.
cally.
A felügyelőbizottság legkevesebb évi egyszer The Supervisory Board shall meet at least once a
ülésezik, az ülést a legkorábban megválasztott tag year, the meeting is convened by the member
hívja össze e-mail útján. Akkor tekinthető a meg- elected first. Invitation is by email. The publicahívó közlése szabályosnak bármely felügyelőbi- tion of the invitation can be considered acceptable
zottsági taggal szemben, ha a tag a meghívó köz- if members confirm receipt or are present in the
lésével egyező módon visszajelzést ad, vagy meeting.
egyébként jelen van az ülésen.
A meghívásban a felügyelőbizottság által megtár-

The invitation shall include the agenda items to

gyalni kívánt napirendi pontokat írásban kell be discussed, shall include the name and seat of
közölni és tartalmaznia kell az egyesület nevét és the association and the meeting and venue of the
székhelyét, felügyelőbizottsági ülés idejének és meeting of the supervisory board. There should
helyszínének megjelölését. A meghívók elküldése be at least 15 days between the meeting and sendés az ülés időpontja között legalább 15 (tizenöt) ing the invitations. The invitation shall include
napnak el kell telnie. Az ülés napirenjét a meghí- the agenda point in such details so that members
vásban olyan részletességgel kell feltüntetni, can create their views. Decisions about points that
hogy a felügyelőbizottsági tagok a tárgyalni kí- were not part of the invitation can be made only if
vánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. all members of the supervisory board are present
A napirenden nem szereplő kérdésben akkor hoz- and the approve including the point on the agenda
hat döntést a felügyelőbizottság, amennyiben unanimously.
valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásá- There is quorum on the meeting of the supervisohoz egyhangúlag hozzájárul.
ry board of more than half of the members are
present. Decisions are made through simple maA felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha jority of votes. Every decision passed on the
azon a tagok több mint fele jelen van, határozatait meeting of the supervisory meeting shall be reca jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A orded in minutes and the minutes shall be confelügyelőbizottság ülésén felvett jegyzőkönyvben firmed by minimum 2 membersminden döntést tartalomhűen rögzíteni kell, azt
legalább két tag hitelesíti aláírásával.
A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlensé- Conflict-of-interest rules applicable to officers
gi szabályok
28. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök- 28. Members of the Executive Board and of Suségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok. A veze- pervisory Board are the senior officers of the
tő tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a jogi Association. The rules applicable to the senior
officers shall also be applicable to the person
személy vezető tisztségviselő által kijelölt szeappointed by a legal entity senior officer. Any
mélyre is alkalmazni kell. Vezető tisztségviselő person of legal age whose legal capacity is not
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőké- limited in respect of the competences required for
pességét a tevékenysége ellátásához szükséges the performance of his tasks may become a senior
körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tiszt- officer. A person sentenced to a prison term for a
ségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése mi- criminal act by a final ruling may not be a senior
att jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, officer until he is exempted from the detrimental
consequences of a criminal record. The person
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
who is prohibited from the pursuit of this profeskövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet sion may not become a senior officer. A person
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól prohibited from the pursuit of any profession by a
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozás- final court ruling may not become a senior officer
tól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás of the legal entity engaged in the activity specihatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet fied in the ruling during the term of the prohibifolytató jogi személy vezető tisztségviselője nemtion and that person who cannot exercise his/her
public rights based on 2012 C Law 61/2.
lehet és az a személy sem aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) be- Based on 3:26 (2) of the Civil Code that person
kezdés i) pontja alapján közügyektől eltiltás hatá- cannot be member of the supervisory board
lya alatt áll.
whose relative is one of the senior officers of the
Association.
A Ptk. 3: 26. § (2) bekezdése alapján továbbá a
felügyelőbizottság tagja nem lehet az a személy,

aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület
vezető tisztségviselője.
A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a The mandate of a senior officer shall come into
kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy existence by the nominated, elected or appointed
person’s accepting the office.
által történő elfogadásával jön létre.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás The assignment of the senior official terminates
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás
a) in case of a fixed assignment with the exidőtartamának lejártával;
piry of the assignment term;
b) visszahívással;
b) with calling back the senior official;
c) lemondással;
c) with resignation;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód
d) with the death of the senior official or
nélküli megszűnésével;
with termination without legal successor;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a
e)
with
the limitation of the activity needed
tevékenysége ellátásához szükséges körben törtéto perform his/her activities of the senior
nő korlátozásával;
official;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró
f) with any reason which creates conflict of
vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
interest about the senior official.

VII. fejezet

Chapter VII

Az Egyesületben végzett tevékenység elismerése

Rewards for and appreciation of the activities
performed in the Association

Az Elnökség döntése alapján az Elnök az egyesü- Awards and certificates can be granted by the
letben végzett munka elismeréseként jutalmakat President in acknowledgement of the activities
performed for the Association on the basis of the
és okleveleket adhat.
decisions of the Executive Board.

VIII. fejezet

Chapter VIII

Az Egyesület bevételei

Revenues of the Association

1. Az egyesület tagjai éves tagdíjat és hozzájáru- 1. Members of the Association shall pay annual
membership fees and contributions.
lást fizetnek.
2. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által
fizetett tagdíjakból, pártoló tagok által fizetendő
vagyoni hozzájárulásokból, szponzorációiból, a
konferenciák regisztrációs díjaiból, és jogi- és
vagy magánszemélyek felajánlásaiból és egyéb
hozzájárulásaiból képződik.

2. Revenues of the Association consist of membership fees, contributions by supporting members, sponsorship fees, conference registration
fees, grants and contributions from private persons and legal entities.

3. Az egyesület – célja megvalósítása, gazdasági 3. The Association, in order to achieve its aims

feltételeinek biztosítása érdekében – az egyesületi and to provide for the conditions of operation,
may pursue business (gainful) activities that are
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
directly linked to achieving the goals of the assogazdasági tevékenység végzésére jogosult.
ciation.
4. A pénzügyi-számviteli, jogi, továbbá egyéb
4. In order to perform financial, book-keeping,
feladatok ellátására az Egyesület nevében a Titkár legal activities and other activities, the Secretary
megbízási, illetve vállalkozási szerződést köthet may, on behalf of the Association, enter into subcontracts with third parties.
harmadik személyekkel.
IX. fejezet

Chapter IX

Az Egyesület pénzeszközeiből finanszírozható
kiadások

Expenditures financed from the funds of the Association

1. Az alábbi kiadások finanszírozhatók az Egye- 1. The following expenses may be financed from
the liquid assets of the Association:
sület pénzeszközeiből:
•
a működéssel kapcsolatos szervezeti,
•
organisational, administrative, personnel
ügyviteli, személyi és dologi kiadások (helyiség- and material expenditures related to the operation
bérlet, megbízási és vállalkozási díjak, tiszteletdí- (rental, subcontractor costs, honorariums etc.);
jak, stb.)
•
Az egyesületi tagok találkozóinak, közös- •
costs of the meetings and conferences of
ségi összejöveteleinek költségei, amelyet a konfe- the members which shall be covered by attendrencia díjai kell, hogy fedezzenek, és amelyekre ance fees and in respect of which the Association
may provide financial support in proportion to the
az Egyesület a rendelkezésre álló pénzügyi eszfinancial resources available to it;
közökhöz mérten támogatást nyújthat,
•
Pályázatok díjainak ajándékok, jutalom- •
tárgyak vásárlása,

purchase of competition awards or gifts;

•

bonus payments;

Jutalmak fizetése,

•

•
Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósí- •
other costs related to the accomplishment
of
the
aims
of the Association.
tásával kapcsolatos egyéb kiadások.
X. fejezet

Chapter X

Záró rendelkezések

Closing provisions

1./ Az Egyesület valamely törvénysértő határozatának hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani, amikor a jogosult a határozatról
tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától
számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével
per nem indítható.

1. An appeal requesting the repeal of any resolution of the Association that is at variance with
any statutory regulation may be lodged within 30
(thirty) days from the date when the appellant
gained or could have gained knowledge of such
resolution. No suit may be filed after the expiry
of the one-year limitation period.

2. A határozat megtámadása a határozat végrehaj- 2. The appeal against the resolution shall not hin-

tását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

der its execution; however, the Court can suspend
its exercise in justified cases.

3. Az Egyesület megszűnik:

3. The Association terminates:

•
ha a jogutód nélküli megszűnést a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező teljes jogú
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával kimondja,

•
if the termination without legal succession is established by a resolution adopted by a
three-fourths majority of the voting full members
in the General Meeting.

•
más egyesülettel történő egyesüléssel,
vagy szétválással,

•
in the case of merging with or spinning
off another association;

•
ha az egyesület tagjainak száma 6 hóna- •
if the number of the members of the Association
is permanently below 10 persons for 6
pon keresztül nem éri el a 10 főt,
months;
•
ha célja megvalósult, vagy lehetetlenné •
if the objective of the Association has
been
realised
or its realisation has become imposvált,
sible;
•
ha bíróság feloszlatja,
•
if dissolved by the competent Court;
•

ha a bíróság a megszűnést megállapítja.

•
if its dissolution is established by the
competent Court.

4. 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.

4. In the case of termination without legal succession, the assets that remain after the indemnification of creditors shall be transferred to a public
benefit organisation established for a purpose that
is identical with or similar to that of the Association as put forth in the Constitution.

5. Jelen alapszabályt, a közgyűlés jegyzőkönyvét
és az egyesület változásainak nyilvántartásba
vételi kérelmét a képviseletre jogosult személy
nyújtja be a Fővárosi Törvényszékhez.

5. This Constitution, the Minutes of the General
Meeting and the request for registering the
changes of the Association shall be submitted to
the Municipal Court of Budapest by the person
entitled to represent the Association.

6. Az egyesület hivatalos nyelve, amelyet a tagok 6. The official language of the Association used
az egymás közti jogviszonyukban használnak az by the members is English; however, all docuangol, azonban minden olyan okiratot, amelyet az ments to be sent to the authority responsible for
the supervision of legality of operation of the
egyesület törvényességi felügyeletét ellátó hatóAssociation shall be translated into Hungarian.
ság részére is meg kell küldeni magyar nyelven is
le kell fordítani.
7. The website of the Association is
7. Az Egyesület honlapjának pontos megnevezése: www.afmorg.net.

www.afmorg.net.

7. A jelen alapszabály 12 (tizenkettő) oldalból és 7. This Constitution consists of 12 (twelve) pages
and 10 (ten) chapters.
X (tíz) fejezetből áll.

Alapszabály elfogadva:

Constitution accepted:

1998. november 23, Buenos Aires, Argentína

Buenos Aires, Argentina, 23 November 1998

A jelen Alapszabály az Egyesület 2015. 04. 23-i Last modified by Resolutions of the 04.23.2015
közgyűlésén hozott 1-12. számú közgyűlési hatá- and 04.18.2016 General Assemblies.
rozatoknak és a 2016.04.18-i közgyűlésén hozott
közgyűlési határozatoknak megfelelően lett egy- Istanbul, April 18, 2016
séges szerkezetbe foglalva.
Kelt: Isztambul, 2016.04.18.

