ALAPSZABÁLY

A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án, 2010.
január 27-én, valamint 2013. február 28-án megtartott közgyőléseken hozott - módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege.

(A dılt betős szövegrész a 2013. február 28-ai módosításokat jelöli)
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.
Az 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésen az alapszabályt aláíró természetes és jogi
személyek az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. szabályainak megfelelıen
önkéntes akarat elhatározással egyesületet hoztak létre (a továbbiakban: Egyesület).
2.

Az Egyesület neve: Magyar Alagútépítı Egyesület

3.

Az Egyesület idegen-nyelvő (angol) elnevezése: Hungarian Tunnelling Association

4.

Az

Egyesület

székhelye:

1024

Budapest,

Lövıház

utca

37.

(Magyarország)

5.
Az Egyesület önkormányzati elven mőködı szakmai-tudományos, konzultatív, társadalmi
szervezet.
6.

Az Egyesület jogi személy.

7.

Az Egyesület célja és feladatai:

a.
Az érintett nemzetközi szervezetekkel összhangban elımozdítja a természetes és
mesterséges földalatti terek célszerő (különösen az érintett emberi környezet részeként való)
felhasználását, gazdaságos létesítését és hasznosítását, a káros környezeti hatások csökkentését.
b.
Elısegíti a nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint azok
továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti és nemzetközi véleménycserét, ennek
érdekében konferenciákat szervez, és szakmai kiadványokat bocsát ki.
c.
Céljai megvalósítása érdekében együttmőködést teremt a hasonló, vagy kapcsolódó
szakterületen mőködı hazai és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel.
d.
Szakmai információs dokumentumokat, tanulmányokat, ajánlásokat, mőszaki és szervezési
javaslatokat készít, melyekkel segíti az érdekelt szervek tevékenységét, tagjai tervezési, felderítı,
vizsgálati, kutatási valamint építési, fenntartási, megszüntetési jellegő kivitelezési tevékenységét.
e.
A tevékenységi körébe tartozó mőszaki gazdasági kérdésekben tanácsadói szerep
kialakítására törekszik a mindenkori kormányszervekkel.
8.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat (pártokat nem támogat), országgyőlési- és
helyi képviselıt nem állít, azokat nem támogatja.
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II. fejezet
Tagsági viszony keletkezése és megszőnése
9.
Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az Egyesület céljait és Alapszabályát megismeri és
magára nézve kötelezınek elfogadja. A nem természetes személy tag, egy általa meghatalmazott
természetes személlyel képviselteti magát. A képviselı természetes személy még saját jogon is tagja
lehet az Egyesületnek.
10.
A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat, az Elnökség által történı elfogadásával és
az éves tagsági díj egyidejő megfizetésével jön létre.
11.

A tagsági díj megállapítása az Elnökség javaslata alapján a Közgyőlés hatásköre.

12.
Az Egyesület tiszteleti tagjává választható az az akár magyar, akár külföldi állampolgárságú
természetes személy, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak
ápolásában jelentı érdemeket szerzett. A tiszteleti tagot csak tanácskozási jog illeti meg.
Az Egyesület „Tiszteleti Elnök” címet adhat annak a magyar állampolgárságú személynek, aki
mint az Egyesület korábbi elnöke az Egyesület érdekében kimagasló tevékenységet folytatott.
A „Tiszteleti Elnök”, e tisztségében, részt vehet az Egyesület valamennyi rendezvényén,
ülésén. A tiszteleti elnököt tanácskozási jog illeti meg.
13.

A tiszteleti cím adományozásáról – az Elnökség javaslata alapján – a Közgyőlés dönt.
A tagsági viszony megszőnése

14.

A tagsági viszony megszőnik:

a.

a kilépés írásbeli bejelentésével,

b.
az esedékes tagsági díj megfizetésének írásbeli felszólítás ellenére történı, féléven túli
elmulasztásával,
c.

a tag halálával,

d.

a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszőnésével.

15.
A belépési nyilatkozat elfogadásáról, a tagsági viszony megszőnésérıl az Egyesület
Elnöksége dönt. Döntésével szemben a Közgyőléshez lehet fordulni.
III. fejezet
A tagok fıbb jogai és kötelességei
16.

Az Egyesület tagja jogosult:

a.
az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni
a döntésekben,

17.

b.

az Egyesület szakmai munkacsoportjának munkájában részt venni,

c.

választhat és választható az Egyesület Elnökségébe,

Az Egyesület tagja köteles:
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a.
a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történı megválasztása esetén azt a
legjobb képességei szerint ellátni,
b.

a tagsági díjat rendszeresen megfizetni.
IV. fejezet
Az Egyesület szervezete és mőködése

18.

Az Egyesület szervei: a Közgyőlés és az Elnökség.

19.

Az Egyesület legfıbb szerve: a Közgyőlés, amely a tagok összességébıl áll.

20.
A Közgyőlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A
Közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 1/3-a – az ok és a cél megjelölésével –
kezdeményezi.
21.

A Közgyőlés hatáskörébe tartozik:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

az alapszabály megállapítása és módosítása,
az évi költségvetés meghatározása,
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása
az Egyesület éves munkatervének elfogadása,
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, ill. feloszlásának kimondása,
más szakmai, vagy társadalmi szervezettel való, határozott idıre szóló együttmőködés
kialakítása,
az Egyesület Elnökségének megválasztása, felmentése,
tagsági viszony keletkezése, ill. megszőnése tárgyában hozott Elnökségi döntések elleni
kérelem elbírálása,
a tagdíj megállapítása
a tiszteleti tag és a tiszteleti elnök megválasztása,
pénzügyekben az aláírási jog megadása.

g)
h)
i)
j)
k)

22.
A Közgyőlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyőlés helyét, idejét az eredeti meghívóban közölni
kell. Az eredeti és megismételt közgyőlés között 15 napnál több nem telhet el. A megismételt
taggyőlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
23.
A Közgyőlés határozatait nyílt szavazással – az alább felsoroltak kivételével – egyszerő
szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van, függetlenül attól, hogy jogi, vagy
természetes személy.
A jelenlévık 2/3-ának szavazata szükséges:
a) az Alapszabály elfogadásához, ill. módosításához,
b) az éves költségvetés elfogadásához,
c) az Egyesület megszőnésének elhatározásához.
24.

A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.

25.
Az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerve: a Közgyőlés által 5 évre választott Elnökség. Az
Elnökség valamely tagjának kiválása esetében 30 napon belül Közgyőlést kell összehívni az új tag
megválasztása érdekében, ha az Elnökség 3 tag alá csökkenne, vagy a megmaradó tagjai a
maradvány idıben nem vállalnák ellátni a feladatát.
26.

Az Elnökség tisztségviselıi: az elnök, a leköszönt elnök (past president), az alelnök és a titkár.
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27.
Az Egyesület Elnökségének 5 évre (2010. január 27. napjától 2015. január 27. napjáig
megtartandó közgyőlésig) megválasztott tisztségviselıi:
a
Az Egyesület elnöke: Dr. Horváth Tibor (lakcíme: 2000 Szentendre, Ady Endre u.
44/b.)
b
Az Egyesület leköszönt elnöke (past president) Kocsonya Pál (lakcíme: 1122
Budapest, Maros u. 36.)
c. Az Egyesület alelnöke: Holu Gergely (lakcíme:3580 Tiszaújváros, Dohány út 11. )
d Az Egyesület titkára: Szilvágyi László (lakcíme: 1114 Budapest, Eszék u. 13/15.)
28.
Ha az Elnökségbe jogi személy tag által megjelölt, ıt képviselı személy kerül megválasztásra,
majd utóbb a jogi személy az általa megjelölt képviselıjét visszahívja, és ha ennek a természetes
személynek nincs egyéni tagsága, a képviseleti jogosultság változását úgy kell tekinteni, hogy a jogi
személy az Egyesületben viselt tisztségrıl lemondott és a tisztség betöltésére új választást kell tartani.
Ha a nevezett képviselınek van legalább kétéves egyéni tagsága is, és mint természetes személy
vállalja e tisztének szerepét, akkor azt a lejárat végéig betöltheti.
29.
Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között, gondoskodik a
határozatok végrehajtásáról, összehívja a Közgyőlést és az Elnökség üléseit és koordinálja az
Elnökség munkáját.
30.
Az Elnök köteles az Egyesület közgyőlésének összehívását kezdeményezni, ha az Egyesület
vagyonának csökkenése veszélyeztetné az Egyesület mőködését.
31.
Az Egyesület alelnöke szervezi és koordinálja a munkabizottságok munkáját, elıkészíti a
következı évi munkaprogramot az elnökségi ülésre, és gondoskodik a programok szervezési és
dologi feltételeirıl.
32.
Az Egyesület elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, annak megbízása
szerint, úgy a hazai, mint nemzetközi szinten.
33.
Az Egyesület titkára az elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik
a határozatok végrehajtásának, Közgyőlések és az Elnökségi ülések dologi feltételeirıl, vezeti az
ülések jegyzıkönyvét és a tagjegyzéket, kiküldi a számlákat, összeállítja és egyezteti az éves
költségeket a könyvelıvel, készíti a hírlevelet.
34.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

35.
Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 3 tag jelen van. Az Elnökség határozatait
egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök szava dönt.
36.

Az Elnökség feladat és hatásköre:

a.

a Közgyőlés üléseinek elıkészítése, javaslattétel a Közgyőlés hatáskörébe utalt kérdésekben,

b.

szakmai munkabizottságok létrehozása, megbízása, mőködési feltételeinek biztosítása,

c.

rendezvények szervezése, más szervezetek rendezvényeire való delegálás,

d.

az Egyesület magyarországi és külföldi képviselete,

e.

az Elnökség éves üléstervének és feladattervének meghatározása,

f.

döntés a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben.

37.
Az Elnökség egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jellegő munkabizottságokat
hozhat létre.
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V. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása
38.
Az egyesület gazdasági-jövedelemszerzı vállalkozási tevékenységet, fıtevékenységként nem
folytat. Az Egyesületi Alapszabály 7. pontjában írt céljai megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodás során elért eredményt a tagok
között nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabály céljainak megvalósítása érdekében köteles
felhasználni.
39.
Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezetek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint egyéb saját bevételeibıl
képzıdik. A felajánlások, hozzájárulások elfogadásáról az Elnökség határoz.
40.
Az Egyesület tisztségviselıi feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
41.

A

gazdálkodási

feladatok

ellátására

tiszteletdíjas

munkatársat

lehet

alkalmazni.

42,
Az Egyesületet az elnök pénzügyekben is önállóan jegyzi, illetve képviseli. Az Elnök
akadályoztatása esetén az Alelnök és az erre feljogosított illetve kijelölt egyik tag együttes aláírása
szükséges.
A két kijelölt tag:
a. Posgay György úr
b. Dr. Müller Miklós úr.
VI. fejezet
Az Egyesület megszőnése
43.
Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával.
44.
Ha az Egyesület feloszlatással szőnik meg, vagy megszőnését állapították meg, az Egyesület
megmaradt vagyonát más hasonló célú társadalmi szervezet javára kell fordítani.
45.
Ha az Egyesület feloszlással szőnik meg, akkor a megmaradt vagyonáról a Közgyőlés
határoz.

VII. fejezet
Egyéb rendelkezések
46.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
Törvény, valamint a Ptk rendelkezésit kell alkalmazni.
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47.
Az Alapszabály módosítását az Egyesület 2004. december 9-én, 2005. január 13-án, 2009.
december 8-án és 2010. január 27-én, valamint 2013. február 28-án megtartott közgyőlése
megtárgyalta és elfogadta.
Budapest, 2013. február 28.

Dr. Horváth Tibor
Elnök

Szilvágyi László
Levezetı elnök

Tanúsítom, hogy az általam egységes szerkezetbe foglalt és ellenjegyzett alapszabály szövege
megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt ellenjegyzem.
Budapest, 2013. február 28.

Dr. Rudolf Judit
Ügyvéd
1036 Budapest, Lajos u. 105.
Lev. cím: 1300 Budapest, Pf. 184.
Jelen okirat elkészítésére az elnökség tagjainak változása adott okot.
A 2010. január 27-én egységes szerkezetbe foglalt alapszabályhoz képest a változások:
Az alapszabály 27. pontjában a tisztségviselık megbízásának pontosítása a már korábban
beadott 2010. január 27-ei jegyzıkönyv és az alapszabály 25. pontja alapján
Az alapszabály 27. c. pontjában az alelnök személyének változása a 2013. 02. 28-ai jegyzıkönyvbe
foglaltak szerint
Az alapszabály 47. pontjában törvényváltozás miatt a jogszabály hivatkozás módosítása.

