
A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

KÖZGYŰLÉSÉNEK

Ü G Y R E N D J E*

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlése az Alapszabály IV. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a IV. cikk (2a) bekezdésében 
foglaltakra is figyelemmel, ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:1

I. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE

1. A Közgyűlés feladat- és hatásköre

ASZ IV. Cikk (2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak 

megválasztása,
c) a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak 

visszahívása,
d) a tiszteletbeli elnöki cím adományozása és visszavonása,
e) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, a tagsági jogviszony felmondása, valamint a 

tiszteletbeli tagi cím visszavonása,
f) a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása, 
g) a Társaság jelképeinek és azok használatának meghatározása,
h) a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása,
i) az Elnökség jelentését is tartalmazó éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, az éves 

költségvetés és annak végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint az Ellenőrző Bizottság éves 
jelentésének elfogadása,

j) saját ügyrendjének megalkotása,
k) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondása,
l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés 

mint döntéshozó szerv hatáskörébe utal.

(2a) A Közgyűlés ügyrendjében határozza meg különösen
a) a Közgyűlés előkészítésének és ülésezésének részletszabályait,
b) a közgyűlési előterjesztések tartalmi és formai követelményeit, benyújtásuk eljárási 

szabályait,
c) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések 

előkészítésének rendjét.

* Az Alapszabállyal egységes szerkezetben.
1 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



2. A Közgyűlés összehívása

ASZ IV. cikk (1) A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, melyet szükség szerint, de évente 
legalább egyszer kell összehívni, és a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen szavazati jog a 
rendes tagokat illeti meg. A Közgyűlésen a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok tanácskozási 
joggal vehetnek részt.

(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább tizenöt
nappal megelőzően megküldött, az ülés idejét és helyszínét, valamint a – tárgyalni kívánt 
témakörökben a tagok számára az álláspontjuk előzetes kialakítását lehetővé tevő 
részletezettségű – napirendet is tartalmazó írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést 
összehívni, ha a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmada írásban, az 
ok és a cél megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést 
jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.

(3a) A Társaság a Közgyűlést a székhelyén tartja. Az Elnökség dönthet úgy, hogy a Közgyűlésre 
Budapesten más helyszínen kerüljön sor. A Közgyűlés helyszínét úgy kell meghatározni, hogy a 
Közgyűlésen történő részvétel lehetősége valamennyi tag számára biztosított legyen, és ez 
egyidejűleg ne járjon a tag számára külön költség viselésével vagy a tagsági viszonnyal össze 
nem függő feltétel teljesítésével.

(3b) A (3) bekezdés szerinti közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a 
Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság a 
Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

(3c) A napirend kiegészítéséről a Társaság elnöke dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről a Társaság elnöke nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában.

(3d) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi szavazati joggal rendelkező tag jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

(4) A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező 
tagok 50 százaléka+1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén legkésőbb az eredeti 
időponthoz képest tizenöt napon belüli időpontra a Közgyűlést azonos napirenddel újra össze 
kell hívni, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti 
közgyűlési meghívóban ki kell térni a tagok távolmaradásából fakadó következményekre, és meg 
kell jelölni a határozatképtelenség esetén újra összehívandó Közgyűlés időpontját.

1. § (1) A Közgyűlés üléseit az Elnökség – az ügyrendjében meghatározottak szerint – készíti elő és
szervezi olyan módon, hogy a Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét 
megfelelő módon gyakorolni tudja.
(2)2 Hatályon kívül.

2. § (1)3 A Közgyűlés összehívását célzó meghívóban – a jogszabályban és az Alapszabályban 
meghatározottakon túlmenően – szerepelnie kell:

a) Hatályon kívül.
b) a tagok közgyűlési regisztrációja kezdeti és záró időpontjának, 
c) Hatályon kívül.

2 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
3 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



d) Hatályon kívül.
e) a tanácskozási joggal meghívottak körének,
f) tájékoztatásnak a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról, valamint
g) az esetleges távolmaradás bejelentési módjának.

(2)4 Az írásos meghívót a Társaság elektronikus levelezési címmel rendelkező tagjainak, tiszteletbeli 
és pártoló tagjainak, illetve más meghívottaknak (e szakaszban együtt: meghívottak) elektronikus 
levélben, míg az elektronikus levelezési címmel nem rendelkező meghívottaknak papír alapú levélben 
kell megküldeni. Az elektronikus levelet igazolható módon a meghívottnak a Táraságnál bejelentett 
elektronikus levelezési címére kell megküldeni. Az írásos meghívóban az egyes napirendi pontoknál 
jelezni kell, hogy annak megtárgyalására írásos előterjesztés, helyszíni kiosztású írásos előterjesztés 
vagy szóbeli előterjesztés alapján kerül sor.
(3)5 A meghívóval egyidejűleg az előterjesztéseket és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó írásos 
anyagokat a meghívottaknak – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – elektronikus 
levélben meg kell küldeni, továbbá a meghívó megküldésével egyidejűleg az előterjesztéseket és 
egyéb írásos anyagokat a Társaság honlapján, valamint a Társaság székhelyén elérhetővé kell tenni.
(4)6 Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyet a meghívottak korábban már megkaptak, 
nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál erre utalni kell.
(5)78 Hatályon kívül.
(6)9 A Közgyűlés nyilvánosságának biztosítása érdekében a főtitkár gondoskodik a meghívónak, az 
előterjesztéseknek és más, a Közgyűlés üléséhez kapcsolódó írásos anyagoknak – annak 
kiküldésével egyidejűleg – a Társaság honlapján történő közzétételéről.
3. § (1) A Közgyűlés összehívására vonatkozó tagi kezdeményezést (Alapszabály IV. cikk (3) 
bekezdés) írásban, a kezdeményezők aláírásával ellátva kell eljuttatni az Elnökséghez, amiben meg 
kell jelölni a kezdeményezett napirendi pont(ok) előadóját vagy előadóit, és – ha ilyen van – csatolni 
kell a kiküldendő írásos előterjesztést.
(2) Az így összehívott Közgyűlés esetén is a 2. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, azzal az eltéréssel, 
hogy a kezdeményezett napirendi pontok előadója a kezdeményezésben szereplő tag vagy tagok.

4. § (1) Közgyűlési előterjesztést bármely tag írásban kezdeményezhet az Elnökségnél.
(2) A Közgyűlés ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az 
előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.
(3) Az előterjesztések formai követelményeit jelen Ügyrend melléklete határozza meg.

5. § (1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a tiszteletbeli tagokat,
b) a pártoló tagokat,

(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatja az elnök azokat a személyeket, 
akiknek jelenlétét az adott napirendnél indokoltnak tartja.
(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt valamennyi 
előterjesztést meg kell küldeni, az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket 
érintő előterjesztéseket kell megküldeni.

3. Közgyűlés megnyitása, a napirend elfogadása

6. § (1)10 A Közgyűlés ülésének kezdetét megelőzően a Közgyűlés helyszínén a regisztrációra nyitva 
álló időben, amelynek tartama nem lehet kevesebb, mint 30 perc, a mandátum bizottság aláírás 
ellenében minden tagnak átadja a hitelesített regisztrációs lapot. A mandátum bizottság 3 tagú, elnökét 

4 Új szövegét megállapította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
5 Új szövegét megállapította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
6 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
7 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
8 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
9 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
10 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



az Elnökség, 2 tagját az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés ülését legalább 8 nappal megelőzően jelöli 
ki. 
(2) A mandátum bizottság a regisztráció lezárultával tájékoztatja a Közgyűlést a jelen lévő tagok 
számáról.

7. § (1)11 Az ülést a Társaság elnöke vagy az Alapszabály szerinti más személy (a továbbiakban
együtt: levezető elnök) nyitja meg, és – a mandátum bizottság tájékoztatása alapján – bejelenti a 
Közgyűlés határozatképességét. 
(2)12 Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a levezető elnök a határozatképtelenség tényének 
bejelentését követően az ülést berekeszti.

8. § (1)13 Határozatképessége esetén a Közgyűlés – a levezető elnök javaslatára – megválasztja az ülés 
jegyzőkönyvének vezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét. A levezető elnök ezt követően a 
napirend ismertetésével egyidejűleg tájékoztatást ad arról, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal 
rendelkező tagok, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság milyen kiegészítéseket javasoltak a 
napirendhez. 
(2)14 A levezető elnök tájékoztatást ad a kért napirendi kiegészítéseknek a Társaság elnöke általi 
elfogadásáról.
(3)15 Amennyiben a Társaság elnöke a kért napirendi kiegészítésekről nem döntött vagy azokat 
elutasította, úgy a levezető elnök kezdeményezi, hogy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön döntsön a napirend kiegészítésének tárgyában.
(4)16 Hatályon kívül.
(5)17 Hatályon kívül.
(6)18 Hatályon kívül.
(7)19 Amennyiben a Közgyűlés nem az Elnökség éves beszámolóját tárgyalja, az Elnökség külön 
napirendi pont keretében számol be a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakban végzett 
tevékenységéről, amely során válaszol a Táraság tagjainak kérdéseire is.
(8)20 A Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti 
beszámolására – a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak írásban kerülhet sor, amely előterjesztés 
nem tárgyalható helyszíni kiosztásúként.

4.21 A Közgyűlés ülésezési rendje

ASZ IV. Cikk (6) A Közgyűlésen a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
alelnök, ennek hiányában a főtitkár elnököl. Ha az elnök nem jelölt ki ülésvezetőt, és a főtitkár 
sincs jelen, illetve ha a Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása vagy visszahívása 
szerepel, akkor az ülést vezetőt (levezető elnököt) az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati 
joggal rendelkező tagok maguk közül választják meg. A Közgyűlésen működő 
szavazatszámlálókat – az ülést vezető javaslatára – a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok maguk közül választják meg.

9. §22 Hatályon kívül.
10. § (1)23 Hatályon kívül.

11 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
12 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
13 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
14 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
15 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
16 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
17 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
18 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
19 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
20 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
21 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
22 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



(2)24 Hatályon kívül.
(3) A Közgyűlés ülésén minden jelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben 
tartani. Az ülésen nem megengedett különösen:

a) a mobiltelefon, illetve egyéb elektronikus kommunikációs eszköz használata, kivéve az 
előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz használatát,

b) a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasása,
c) az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.

(4) A levezető elnök gondoskodik a Közgyűlés rendjének fenntartásáról.
(5) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a levezető elnök:

a) a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt túllépő, illetve az ülést egyéb módon zavaró 
felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót. Ha a rendzavarás a tanácskozás 
folytatását súlyosan nehezíti, vagy lehetetlenné teszi, a levezető elnök az ülést határozott időre 
félbeszakíthatja, vagy felszólíthatja a rendzavarót – a Társaság tagjának kivételével – az ülésterem 
elhagyására.

b) rendre utasítja azt a tagot, aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ, vagy 
magatartást tanúsít.

(6) A levezető elnök szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés 
folytatásának időpontját.
(7)25 A levezető elnök folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét, annak 
fenntartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Amennyiben ezek az 
intézkedések nem vezetnek eredményre és az ülés határozatképtelenné válik, úgy az ülést 
bezárja.

11. § (1)26 A Közgyűlés ülésén megjelenő hallgatóság a számára kijelölt helyen foglalhat helyet.
(2) A megjelent hallgatóságot a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása esetén 
a levezető elnök rendreutasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja az ülésterem 
elhagyására.

12. § (1) A levezető elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyit vitát a tájékoztató jellegű 
napirendek esetében.
(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként elsőként az adott napirendi pont előadóját, őt követően az 
Elnökség tagját, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagját, majd a hozzászólni kívánó tagokat illeti 
meg a szó. A napirend előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.
(3)27 Az Ellenőrző Bizottságnak az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontját az Ellenőrző Bizottság 
elnöke – távollétében a helyettesítésére kijelölt ellenőrző bizottsági tag – a napirendi pont előadását 
követően – a hozzászólásokat megelőzve – ismerteti a Közgyűléssel.

5. A felszólalások és hozzászólások szabályai

13. § A Társaság tagja napirendi pontonként egy-egy alkalommal legfeljebb 2 perces felszólalási 
időtartamban a vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódóan kérdést intézhet. Az összes 
kérdés elhangzása után azokra – a vita megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb 
10 perc időtartamban. A válaszra észrevételeket tenni csak a vita megnyitását követően, a napirendhez 
kapcsolódó felszólalások során lehet.

14. § A levezető elnök felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.

15. § (1) Ügyrendi kérdésben a Társaság tagja napirendi pontonként egy alkalommal soron kívül szót 
kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita nélkül határoz.

23 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
24 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
25 Beiktatta az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
26 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
27 Beiktatta a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak 
indokolása, együttesen 1 perc időtartamban. 
(3) Amennyiben a levezető elnök megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a 
hozzászólótól megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.
(4) Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot 
érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

16. § (1) A Társaság tagjai és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási 
szándékukat a levezető elnöknek jelzik. A felszólalásra a tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a 
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az elnök adja meg a szót.
(2) A napirend előadójának felszólalási ideje maximum 10 perc.
(3) A tagok és más megjelentek napirendhez való hozzászólásának ideje maximum 5 perc.
(4)28 A napirend előadója, a Társaság vezető tisztségviselője, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke a 
vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.
(5)29 Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő módosításra, kiegészítésre, pontosításra irányul 
(módosító indítvány), az erre vonatkozó írásbeli javaslatot a vita lezárásáig a levezető elnökhöz kell 
eljuttatni.

17. § A vita lezárását követően ügyrendi javaslatot csak a szavazás módja tekintetében lehet 
megfogalmazni. Erre minden napirendi pont tekintetében minden tag legfeljebb egy alkalommal tehet 
javaslatot, melyről a Közgyűlés vita nélkül, azonnal dönt. A levezető elnöknek a szavazás elrendelését 
követően ügyrendi javaslatot előterjeszteni nem lehet.

18. § (1)30 A Társaság tagja a Közgyűlés ülésén a Társaság vezető tisztségviselőihez, az Ellenőrző 
Bizottság elnökéhez és tagjaihoz a Társaságot érintő ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen –
vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
(2)31 A Társaság vezető tisztségviselőinek a 8. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint, az 
Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának az utolsó napirendi pont lezárást követően lehet feltenni.
(3)32 Hatályon kívül.

6. Döntéshozatal a Közgyűlés ülésén

ASZ III/A. Cikk (4) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4a) A Közgyűlés döntésében nem vehet részt az sem,
a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja,
d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

28 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
29 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
30 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
31 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
32 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



ASZ IV. Cikk (5) A vezető tisztségviselők, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és 
tagjainak választásakor, illetve visszahívásakor titkos szavazást kell tartani. Ugyancsak titkos 
szavazást kell tartani a tiszteletbeli elnöki cím adományozásakor és visszavonásakor, illetve, ha 
azt valamely kérdésben a jelenlévő, a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok fele kéri.

(7) A Közgyűlés – amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik – határozatait a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, 
kivéve a (2) bekezdés d), e) és k) pontjait, amely esetekben a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 

(8) A határozathozatal során folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szavazásban ne vehessen részt 
az, aki a Közgyűlés döntésének meghozatalából kizárt. Ha egy szavazati joggal rendelkező tag 
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

19. § (1) A levezető elnök a szavazás előtt ismerteti, hogy 
a) az adott napirendi pontról történő döntéshez milyen szavazattöbbség szükséges,
b) milyen módon (nyílt vagy titkos) történik a szavazás.

(2) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti 
is lehet.
(3)33 A levezető elnök a szavazás során ellenőrzi, hogy jogszabályban, illetve az Alapszabályban 
meghatározottak szerint a döntéshozatalból kizárt tag az adott döntés meghozatalában nem vesz részt.
(4)34 A döntési javaslat egyes pontjairól az előterjesztésben meghatározott sorrendben, egyenként kell 
szavazni. Ha az adott ponthoz módosító indítványt nyújtottak be, akkor először a módosító 
indítványról – több módosító indítvány esetében a levezető elnök által meghatározott sorrendben –
kell szavazni. 
(5) Ha a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő befogadja, a módosító vagy kiegészítő 
javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel, javaslattal nem érintett pontjaival együtt 
kell a szavazásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával szavazni.
(6) A több pontból álló, de összetartozó döntési javaslatról együttesen kell szavazni. 
(7) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után a levezető elnök kihirdeti a döntést.
(8) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Közgyűlés 
ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételt szavazásra kizárólag az alábbi 
esetekben kerülhet sor:

a) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem a Társaság számára 
közvetlenül megfogalmazható jogi vagy gazdasági hátránnyal jár,

b) ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a szavazatok összeszámlálását követően kétség esetén a 
szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni,

c) az Alapszabályba ütközés miatt a főtitkár vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke javaslatára.
(9) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet 
javaslatot tenni, a javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik tag, illetve az 
előterjesztő jogosult. A javaslatról a Közgyűlés vita nélkül, azonnal dönt.

20. § (1) A nyílt szavazás a levezető elnök által kihirdetett, illetve elrendelt döntés szerint vagy 
kézfelemeléssel, vagy név szerint történik. Nyílt szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő tag a 
kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén pedig nyilatkozik.
(2) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a levezető elnök köteles a szavazatokat megszámláltatni, 
amelyben a levezető elnököt a főtitkár segíti. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell 
ismételni.
(3) A szavazatok összeszámlálása után a levezető elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene 
szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

33 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
34 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



21. § (1)35 Bármely tag javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Közgyűlés vita nélkül 
dönt.
(2) Ha a jelen lévő tagok legalább egyötöde kéri, név szerinti szavazást kell tartani.
(3) A név szerinti szavazás esetén a jelen lévő tagok névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A 
tagok helyükön „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A főtitkár a szavazást a 
névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét – névsorral együtt –
átadja a levezető elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály vagy az Alapszabály titkos szavazást ír elő.

22. § (1) A titkos szavazás lebonyolítására a Közgyűlés a tagok közül a levezető elnök javaslatára 
legalább 3 tagból álló szavazatszámláló bizottságot választ.
(2) A titkos szavazás szavazólappal történik. Titkos szavazás esetén a szavazás helyszínén jelen lévő 
tag a szavazólapot saját kezűleg kitölti. A jelen lévő, de a személyes szavazásban egészségügyi okok 
miatt fizikailag akadályoztatott tag a szavazáshoz más jelen lévő segítő személy közreműködését is 
igénybe veheti, amennyiben erről a szavazást megelőzően a Közgyűlést tájékoztatja.
(3) A titkos szavazás technikai feltételeiről a főtitkár gondoskodik.
(4) A titkos szavazás idejére a levezető elnök szünetet rendel el.
(5) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és 
érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét.
(6) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek jelentést tesz.

7. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

ASZ IV. Cikk (9) A Közgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni és jegyzőkönyvet kell készíteni, amit 
az ülést vezető ír alá, és a Közgyűlés által erre megválasztott tag hitelesít.

23. § (1) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha lehetséges, az ülésen elhangzottakat 
hangfelvételen is rögzíteni kell.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját;
b) a jelenlévő tagok létszámát;
c) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét;
d) az ülés megnyitásának időpontját;
e) az elfogadott napirendet;
f) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, továbbá az elhangzottak tartalmi 

összefoglalóját;
g) a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi 

véleményt;
h) 36név szerinti szavazás esetén rögzíteni kell az igenlő, a nemleges és a tartózkodó 

szavazatok száma mellett a szavazók nevét;
i) a levezető elnök esetleges intézkedéseit;
j) a Közgyűlésen történt fontosabb eseményeket;
k) az ülés bezárásának idejét;
l) 37a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés félbeszakadásának időpontját.

(3) A Társaság tagjának kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell 
mellékelni, illetve a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
(4) A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a) a meghívó,
b) az írásos előterjesztések,

35 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
36 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
37 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



c) a jelenléti ív,
d) az írásban benyújtott hozzászólás, határozati javaslat, valamint kérés alapján rögzített vélemény,
e) a név szerinti szavazásról készült névsor, valamint
f) a kérdésre utólag adott válasz.

24 § (1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a főtitkár gondoskodik, aki az elkészült jegyzőkönyvet 
szignálja.
(2)38 A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a főtitkár hitelesítésre megküldi a jegyzőkönyv 

hitelesítésére kijelölt személyhez, majd gondoskodik arról, hogy a hitelesítés után a jegyzőkönyv 
aláírásra eljusson a levezető elnökhöz.
(3) A jegyzőkönyvet a Társaság honlapján nyilvánosságra kell hozni.

38 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



II. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS A TAGOZATOK39

25. § (1) A Közgyűlés a döntéseinek előkészítésére, illetve a döntések végrehajtásának szervezésére
állandó bizottságokat, valamint ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) Bizottság alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más testületi szerv vagy tisztségviselő 
hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak hatáskörébe tartozó kérdésekre bizottság nem hozható létre.
(3) A bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés saját tagjai közül választja meg. A bizottságok elnöke 
és tagjai névjegyzékének naprakész nyilvántartásáról a főtitkár gondoskodik. 
(4) A Közgyűlés a bizottságok számára meghatározott feladatok ellátásához egyedi utasítást is adhat.
(5) Ha jelen Ügyrend valamely bizottság véleményezési jogát írja elő, a bizottságnak a véleményét 
meg kell adnia a véleménykérésről szóló előterjesztés bizottsághoz való érkezését követő 15 napon 
belül. Amennyiben a véleményezésre jogosult bizottság ezen határidőn belül nem él véleményezési 
jogával, úgy a döntéshozatalra egyébként jogosult 15 napot követően a vélemény hiányában is 
meghozhatja döntését.

8. Az állandó bizottság

26. § (1) Az állandó bizottság
a) a Közgyűlés döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe 

tartozó ügyekben;
b) javaslatot tesz a Közgyűlés hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő kérdésekben.

(2) Az állandó bizottságot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára szünteti meg.

9. Az ideiglenes bizottság

27. § (1) A Közgyűlés meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot is létrehozhat. Az 
ideiglenes bizottság részletes feladatait a Közgyűlés határozza meg.
(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a 
Közgyűlés által történő elfogadásáig tart.
(3) Az ideiglenes bizottság feladata különösen:

a) esetenként jelentkező, mérlegelést és körültekintést igénylő feladatok végrehajtásának 
előkészítése;

b) egyes közgyűlési döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése;
c) vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatása.

10. A bizottságok szervezete, működési rendje

28. § (1)40 A Társaság bármely tagja javaslatot tehet a Közgyűlésnek a bizottságok elnöke és tagjai 
személyére.
(2) A bizottsági tagság, illetve tisztség megszűnik:
a) a bizottság megszűnésével,
b) ha a Közgyűlés e megbízatásából visszahívja,
c) lemondással.
(5) Az Elnökség által erre kijelöl tagját, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét a bizottság ülésére 
állandó meghívottként, tanácskozási joggal meg kell hívni.

29. § (1) A bizottság ülését a bizottsági elnök hívja össze, és vezeti.

39 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
40 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



(2) Az elnök akadályoztatása esetén e feladatokat az alelnök, vagy a bizottság által kijelölt bizottsági 
tag látja el.
(3) A bizottságot

a) a Közgyűlés döntése alapján,
b) a Társaság elnökének indítványára,
c) a bizottsági tagok legalább felének indítványára

a határozatban, indítványban foglalt határidőn belül össze kell hívni.
(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett 
napirend tárgyának és előadójának, valamint a tervezett napirend tárgyalásához tanácskozási joggal 
külön meghívottaknak a megjelölését is.

30. § (1) A bizottság elé előterjesztést tehet
a) a bizottság tagja,
b) az Elnökség, illetve annak tagja,
c) az Ellenőrző Bizottság,
d) a Közgyűlés más bizottsága,
e) a Társaság elnöke által erre felhatalmazott személy.

(2) Indokolt esetben a bizottság a helyszínen is felvehet saját napirendjére előterjesztéseket. E 
döntéshez az összes tag több mint felének szavazata szükséges.
(3)41 A bizottsági döntés közgyűlési felülvizsgálatát a Közgyűlés bármely tagja kezdeményezheti.

31. § (1) A bizottság ülései nem nyilvánosak.
(2) A bizottsági ülésen részt vevő bizottsági tag, illetve minden jelenlévő személy köteles a 
tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.
(3)42 Az ülést a bizottság elnöke nyitja meg, megállapítja a jelen lévő bizottsági tagok számát, az ülés 
határozatképességét. A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint fele 
jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülés nem nyitható meg. Az elnök a határozatképességet 
folyamatosan vizsgálni köteles; amennyiben a bizottság határozatképtelenné válik, az elnök az ülést 
bezárja. A határozatképesség megállapítása névsorolvasás, s a jelenlévők nevének rögzítése útján, 
jelenléti ív aláírásával történik. 
(4) A bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a 
bizottság állapítja meg.
(5)43 A bizottság a napirend kérdésében egyszerű szótöbbséggel határoz. Az előterjesztő a határozat 
meghozataláig jogosult az előterjesztés visszavonására.
(6) A napirendi pont tárgyalásának elnapolására napirendi pontonként egyetlen alkalommal lehet 
javaslatot tenni. A javaslatról a bizottság vita nélkül határoz, és annak elfogadását követően az elnök 
javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját is.
(7) A bizottság elnöke szünetet rendelhet el. A szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés 
folytatásának időpontját.

32. § (1) A bizottság elnöke a napirendi pontok felett – kivéve a tájékoztató jellegű napirendet – vitát 
nyit.
(2) A bizottság ülésén napirendenként elsőként az adott napirend előadóját illeti meg a szó. A napirend 
előadóját a vita lezárását követően a zárszó joga is megilleti.
(3) Bármelyik bizottsági tag napirendi pontonként a vitát megelőzően az előadóhoz a témához 
kapcsolódó kérdéseket intézhet. A kérdések elhangzása után – a vita megnyitása előtt – a napirendi 
pont előadója válaszol.
(4) A bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak.
(5) Ügyrendi kérdésben bármelyik bizottsági tag soron kívül szót kérhet. Ügyrendi javaslat a bizottság 
vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre, 
vagy a vita lezárására vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a bizottság vita nélkül határoz.

41 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
42 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
43 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



(6)44 A bizottsági tagok és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási 
szándékukat az elnöknek jelzik. Felszólalásra a bizottsági tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a 
tanácskozási joggal megjelenteknek az elnök az általa megállapított sorrendben adja meg a szót. 
(7) Az Elnökségnek a bizottsági ülésen történő részvételre kijelölt tagja, illetve az Ellenőrző Bizottság 
elnöke a tárgyalt napirendi pontra észrevételeket tehet. Az észrevételeket a bizottság köteles 
megtárgyalni és azokról határozni.
(8) A napirend előadója, valamint az Elnökségnek a bizottsági ülésen történő részvételre kijelölt tagja, 
illetve az Ellenőrző Bizottság elnöke a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.
(9) Ha a napirendhez több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

33. § (1) A bizottsági tag kizárólag személyesen szavazhat. A bizottság a döntéseit nyílt szavazással 
hozza. A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendelt döntés szerint kézfelemeléssel vagy név szerint 
történik. A név szerinti szavazás szóbeli nyilatkozat formában történik.
(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, 
végül a szavazástól tartózkodók számát.
(3) Bármelyik bizottsági tag javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a bizottság vita 
nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha a jelen lévő bizottsági tagok legalább egyötöde írásban kéri, 
név szerinti szavazást kell tartani.
(4) A név szerinti szavazás esetén a bizottsági tagok névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A 
szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

34. § (1) A bizottság üléséről emlékeztetőt kell készíteni.
(2) Az emlékeztető tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelent bizottsági tagok nevét,
c) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
d) az ülés megnyitásának időpontját,
e) az elfogadott napirendet,
f) napirendi pontonként az előadó, a felszólalók nevét, a kérdéseket, és a hozzászólások 

lényegét, 
g) a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a 

kisebbségi véleményt;
h) az elnök esetleges intézkedéseit,
i) az Elnökségnek a bizottsági ülésen történő részvételre kijelölt tagja, illetve az Ellenőrző 

Bizottság elnöke esetleges észrevételeit,
j) az ülésen történt fontosabb eseményeket,
k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő bizottsági tagok 

névsorát
l) az ülés bezárásának idejét.

(3) A bizottsági tag kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását az emlékeztetőhöz mellékelni, 
illetve véleményét rögzíteni kell az emlékeztetőben.
(4) A bizottság jelentését, javaslatát vagy az általa készített más dokumentumot az Elnökség útján 
nyújtja be a Közgyűlésnek.
(5) Az elnök vagy a bizottság erre felhatalmazott tagja által aláírt emlékeztetőt 8 napon belül meg kell 
küldeni a Társaság főtitkárának, aki gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról.

11.45 A tagozatok

34/A. §46 (1) A Közgyűlés szakmai, tematikus, illetve életkori szempontokra figyelemmel a 
Társaság céljainak körébe tartozó, meghatározott tevékenységet végző csoportokat (a 
továbbiakban: tagozat) hozhat létre.

44 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
45 Beiktatta az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
46 Beiktatta az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



(2) A tagozat tevékenységében a Társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagja, illetve olyan 
személyek is részt vehetnek, akik a Társaságnak nem tagjai, de részvételi szándékukat 
előzetesen kinyilvánítják. A tagozat tevékenységében részt vevők névsorát a tagozat elnöke 
tartja nyilván.
(3) Tagozat alakításával a Közgyűlés az Alapszabály szerinti más testületi szerv vagy tisztségviselő 
hatáskörét nem vonhatja el, utóbbiak hatáskörébe tartozó kérdésekre tagozat nem hozható létre.
(4) A tagozat tevékenységét az Elnökségnek a Közgyűlés által – az Elnökség javaslatára – kijelölt 
tagja felügyeli.
(5) A tagozatot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára hozza létre és szünteti meg.

34/B. §47 (1) Tagozat létrehozását az Elnökség javasolhatja
a) saját feladatkörében eljárva, illetve
b) tagi kezdeményezés alapján. 

(2) A tagozat létrehozására vonatkozó tagi kezdeményezést – a tagozat tervezett tevékenységi 
körének és jellegének megjelölésével – az Elnökségnek kell benyújtani.
(3) A Társaság elnöke – az Elnökség véleményének kikérése mellett – az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint kezdeményezett tagozat létrehozását a kezdeményezés benyújtását soron 
követő Közgyűlés napirendi javaslatába köteles felvenni, ha a kezdeményezők között a 
Társaság legalább 10 tagja szerepel. Az előterjesztésben az Elnökségnek a kezdeményezéssel 
kapcsolatos álláspontját ismertetni kell.

34/C. §48 (1) A tagozat működésére és üléseire a Közgyűlés bizottságainak szervezetére és 
működési rendjére megállapított 29-34.§-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a tagozat elnökének és alelnökeinek személyére a tagozat, annak létrehozását 
megelőzően a létrehozandó tagozat tevékenységében részt venni szándékozók 
egyszerű többsége írásban tesz javaslatot az Elnökségnek,

b) a tagozat elnökét és alelnökeit a Közgyűlés a Társaság tagjai közül az Elnökség 
javaslatára választja meg,

c) a tagozat elnöke és alelnökei megbízatásának megszűnésére a 28. § (2) bekezdésének 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni,

d) a tagozat ülésére állandó tanácskozási joggal meghívottak körére a 28. § (5) 
bekezdését kell alkalmazni,

e) a tagozat ülését az elnök vagy az arra kijelölt alelnök hívja össze és vezeti,
f) a tagozat évente legalább egyszer ülésezik,
g) a tagozat tevékenységét ülésen kívüli formában is kifejtheti,
h) a tagozat tevékenységéről annak elnöke – a felügyelő elnökségi tag útján –

negyedévente beszámol az Elnökségnek.
(2) A tagozat vonatkozásában nem alkalmazandó:

a) a 30. § (2)-(3) bekezdése, valamint
b) a 31. § (1) bekezdése.

47 Beiktatta az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
48 Beiktatta az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



III. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI 
KÉRDÉSEKBEN HOZANDÓ DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE49

12.50 51 A Társaság vezető tisztségviselői, valamint Ellenőrző Bizottságának elnöke és tagjai 
választásának előkészítése

ASZ V/A. Cikk (2) A Társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés a Társaság rendes tagjai közül 
a hivatalban lévő Elnökség megbízatásának lejártát megelőzően legalább tizenöt nappal 
megtartott ülésén három évre választja meg. A vezető tisztségviselők megválasztásával alakul 
meg az Elnökség.

(3) A Társaság vezető tisztségviselője tisztségébe újraválasztható.

(3a) A Társaság vezető tisztségviselőjét a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

(3b) A Társaság vezető tisztségviselője megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság más 
vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

(4) A Társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik:
a) a megbízatására meghatározott időtartam elteltével,
b) visszahívásával,
c) lemondásával,
d) halálával,
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A b)–f) pontokban foglalt esetekben a Közgyűlés – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a 
megbízatás megszűnését követő hatvan napon belül megtartott ülésén – a hivatalban lévő 
Elnökség megbízatásának időtartamára vagy amennyiben valamennyi tisztségviselő megbízatása 
megszűnik, úgy három évre – új vezető tisztségviselőt választ.

ASZ VI. Cikk (1) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrző 
felügyelő szerve (felügyelőbizottsága), amely a Közgyűlés által a Társaság rendes tagjai közül 
három évre választott elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évente 
jelentésben számol be a Közgyűlésnek.

(4) Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatására meghatározott időtartam elteltével,
b) visszahívásával,
c) lemondásával,
d) halálával,
e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A b)–f) pontokban foglalt esetekben a Közgyűlés – a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság 
megbízatásának időtartamára vagy amennyiben az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagjának 
megbízatása megszűnik, úgy három évre – új elnököt vagy tagot választ.

(4a) Az Ellenőrző Bizottság elnökét, tagját a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatja.

49 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
50 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
51 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



(4b) Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság 
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

35. § (1)52 Hatályon kívül.
(2)53 Hatályon kívül.
(3)54 Az Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság megválasztását előkészítő, a hivatalban lévő 
Elnökség által létrehozott jelölőbizottság a hivatalban lévő Elnökség, illetve Ellenőrző Bizottság
megbízatásának lejártát megelőzően legalább 30 nappal a Közgyűlés összehívására vonatkozó 
szabályok szerint értesíti a Társaság tagjait a jelölési időszak megnyíltáról, a jelölés utolsó napjáról, 
illetve arról, hogy az Alapszabály szerint milyen tisztségek esetében szükséges a tisztújítás.
(4) A jelölési időszak legalább 15 napos.
(5) A Társaság tagjai a Társaság tisztségviselőire, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökére és tagjaira 
vonatkozó jelöléseiket írásban (ide értve az elektronikus levelet is) jutathatják el a jelölőbizottsághoz. 
A jelölésnek tartalmaznia kell:

a) a jelölt teljes nevét,
b) a jelölésben érintett tisztséget,
c) a jelölő aláírását.

(6) A Társaság tagja egy tisztségre egyidejűleg csak egy személyt jelölhet.

36. §55 Hatályon kívül.

37. § (1) A jelölőbizottság a határidőig beérkezett jelöléseket ülésén összegzi.
(2) A jelölőbizottság legkésőbb a jelölési időszak lezártát követő 5 napon belül elkészíti jelentését a 
Közgyűlésnek, amely tartalmazza:

a) a bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatást,
b) a jelölési időszak kezdetére, végére és a jelölési folyamatra vonatkozó információkat, valamint
c) a beérkezett jelöléseket tisztségeként, külön az Elnökségre és külön az Ellenőrző Bizottságra.

(3) A jelentést a jelölőbizottság elnöke és tagjai írják alá, és az elnök az aláírást követő 3 napon belül 
azt eljuttatja a főtitkárnak. A jelentést a Társaság tagjainak a tisztújító Közgyűlés meghívójával együtt 
meg kell küldeni. A tisztújító Közgyűlésen a jelentés előadója a jelölőbizottság elnöke.

38. § (1) A Társaság tagja a tisztújító Közgyűlésen is jelölhet a tisztújítással megnyíló tisztségekre.
(2) A jelöléseket a tisztújítást célzó napirendi pont keretében szóban vagy írásban lehet megtenni a 
jelölőbizottságnál.
(3) A jelölés akkor zárul le, ha a tisztújító Közgyűlésen a levezető elnök kérdésére már egyetlen jelen 
lévő tag sem kíván további jelölést tenni. A jelölőbizottság a jelentésében szereplő jelöléseket 
kiegészíti a tisztújító Közgyűlésen tett jelölésekkel, és elkészíti a jelöltlisták tervezetét, külön az 
Elnökségre és külön az Ellenőrző Bizottságra, amelyeket a levezető elnöknek átad.
(4)56 57 A levezető elnök a jelöltlista tervezetében szereplő személyeket egyenként szóbeli 
nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy vállalják-e a jelölést.
(5)58 A jelölés elfogadásáról a jelöltnek a szavazás előtt „igennel” vagy „nemmel” nyilatkoznia kell.
(6)59 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot követően a levezető elnök – tisztségenként, azon belül abc 
rendben – ismerteti a jelölést kapott személyek névsorát, amivel a jelöltlista véglegessé válik.
(7) A jelöltlista véglegesítésével a jelölőbizottság megbízatása megszűnik.
39. § (1) A szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökből és további 2 tagból álló szavazatszámláló 
bizottságot választ.

52 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
53 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
54 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
55 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
56 Új szövegét megállapította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
57 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
58 Módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
59 Új szövegét megállapította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



(2) A szavazatszámláló bizottság elnöke és tagja nem lehet:
a) a hivatalban lévő Elnökség tagja,
b) a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja,
c) a Társaság tiszteletbeli elnöke,
d) a Társaság azon tagja, aki valamely tisztségre jelölést kap, és azt elfogadja,
e) az adott tisztújító Közgyűlésen működő jelölőbizottság elnöke és tagja.

(3) A szavazatszámláló bizottság gondoskodik arról, hogy a jelen lévő tagok aláírás ellenében 
megkapják a végleges jelöltlistát tartalmazó szavazólapokat, külön az Elnökségre és külön az 
Ellenőrző Bizottságra vonatkozóan, amelyek tartalmazzák:

a) a betöltendő tisztségeket a tisztségeknek az Alapszabályban megállapított sorrendje szerint,
b) az egyes tisztségekre jelölt személyek nevét abc rendben,
c) a nevek mellett a szavazat egyértelmű leadására alkalmas üres négyzeteket.

(4) Érvényesen szavazni a nevek mellett elhelyezett üres négyzet két, egymást metsző vonallal történő 
áthúzásával lehet. Amennyiben a név mellett négyzet üresen marad, azt érvénytelen szavazatnak kell 
tekinteni.

40. § A szavazatszámláló bizottság a szavazással kapcsolatos feladatait jelen Ügyrend 22. §-ában 
foglaltak szerint látja el.

13. 60 61 Eljárás tisztségviselő megbízatásának soron kívüli megszűnése esetében

41. §62 (1) Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása az Alapszabály V/A. cikk 
(4) bekezdés b)-f) pontjaiban, illetve Ellenőrző Bizottsága elnökének vagy tagjának az Alapszabály 
VI. cikk (4) bekezdés b)-f) pontjaiban foglaltak szerint szűnik meg, az új vezető tisztségviselő, illetve 
ellenőrző bizottsági elnök vagy tag megválasztásának előkészítését a 35-40.§-ban meghatározott 
eljárást az e §-ban megállapított eltérésekkel kell lebonyolítani.
(2) A jelölőbizottság a létrehozását követő 15 napon belül a Közgyűlés összehívására vonatkozó 
szabályok szerint értesíti a Társaság tagjait a jelölési időszak megnyíltáról, a jelölés utolsó napjáról, 
illetve arról, hogy az Alapszabály szerint milyen tisztségek esetében szükséges a tisztújítás.
(3) A jelölési időszak legalább 15 napos, amelynek utolsó napját – a 37. §-ban meghatározott eljárási 
határidőkre is figyelemmel – úgy kell megállapítani, hogy az új vezető tisztségviselőt, illetve ellenőrző 
bizottsági elnököt vagy tagot választó tisztújító Közgyűlés szabályszerűen összehívható legyen.

14.63 64 A tiszteletbeli elnöki cím adományozásának eljárási szabályai

ASZ V/B. Cikk (1) A Társaság Közgyűlése az Elnökség javaslatára az arra érdemes személynek 
– a Társasággal és a Társaság által képviselt értékekkel összefüggő tevékenység elismeréseként –
tiszteletbeli elnöki címet adományozhat.

(2) A tiszteletbeli elnöki címet a Közgyűlés a a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok 
kétharmadának igenlő szavazatával élethossziglan adományozza. A Társaságnak egyidejűleg 
csak egy tiszteletbeli elnöke lehet.

(5) Amennyiben a tiszteletbeli elnök méltatlanná válik erre a címére, úgy őt attól – az Elnökség 
javaslatára – a Közgyűlés a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával megfoszthatja.
(6) A tiszteletbeli elnök e címéről az Elnökség útján a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat.

60 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
61 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
62 Új szövegét megállapította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
63 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
64 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.



42. § (1) A tiszteletbeli elnöknek javasolt személyre vonatkozó javaslatot az Elnökség terjeszti a 
Közgyűlés elé. A Társaság tagja által a Közgyűlés ülésén tiszteletbeli elnöknek javasolt személy 
Elnökség általi támogatásáról a Társaság elnöke nyilatkozik.
(2) A tiszteletbeli elnök jelölése során a 38. § (1)-(2) bekezdésének, (3) bekezdése első mondatának és 
(5) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A jelöltek nevét abc rendben 
tartalmazó jelöltlista elkészítéséről a főtitkár gondoskodik.
(3) A tiszteletbeli elnök választása során a 39-40. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

15.65 66 A Társaság vezető tisztségviselőjének, Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjának 
visszahívása, a tiszteletbeli elnöki cím visszavonása

43. § (1)67 A visszahívásra, illetve a tiszteletbeli elnöki cím visszavonására (jelen §-ban együtt: 
visszahívás) vonatkozó javaslatot

a) a Társaság vezető tisztségviselője és a Társaság tiszteletbeli elnöke esetében az Elnökségnél,
b) az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának esetében az Ellenőrző Bizottság útján az 

Elnökségnél
kell benyújtani.
(2)68 Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a javaslat a soron következő az Alapszabály szerinti 
időpontban összehívandó – Közgyűlés napirendjére felkerüljön.
(3) A visszahívásról szóló szavazásra a 39. § rendelkezéseit – a (3) bekezdés kivételével – kell 
értelemszerűen alkalmazni.
(4) A szavazatszámláló bizottság a visszahívásról történő szavazás során gondoskodik arról, hogy a 
jelen lévő tagok aláírás ellenében megkapják a szavazólapot, amely tartalmazza

a) a visszahívásban érintett személyek nevét abc rendben, valamint az általuk betöltött tisztséget, 
valamint

b) a nevek mellett a szavazat egyértelmű leadására alkalmas üres négyzeteket.

16.69 70

44. §71 Hatályon kívül.

45. §72 Hatályon kívül.

17.73 A Közgyűlés által hozott döntések hatályba lépése, és azok nyilvántartása

ASZ X. Cikk (2) A Társaság Közgyűlésének és Elnökségének működése során hozott 
határozatokat, döntéseket nyilván kell tartani, és az érintettekkel meg kell ismertetni, illetve a 
jelen Alapszabályban meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni.

46.§ A Közgyűlés működése során
a) eljárási döntéseket, illetve
b) határozatokat

hoz.

47.§ (1) Az eljárási döntések közé tartozik minden olyan döntés, amely a Közgyűlés lebonyolításával 
függ össze, így

65 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
66 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
67 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
68 Módosította a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
69 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.
70 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
71 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
72 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (IV. 25.) KGY határozat.
73 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



a) az elnök és a kijelölt alelnök, valamint a főtitkár távollétében, illetve az elnök választásakor és 
felmentésekor (visszahívásakor) választandó levezető elnök megválasztása, 

b) a napirend elfogadása
c) a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének kijelölése,
d) a mandátum bizottság és a szavazatszámláló bizottság megválasztása, valamint
e) a Közgyűlés ülése során hozott ügyrendi döntések.

(2) Az eljárási döntéseket a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben elkülönítetten fel kell tüntetni, úgy, 
hogy a döntés és az ahhoz kapcsolódó szavazati arány egyértelműen megállapítható legyen.

48. § (1) A Közgyűlés határozatait a Közgyűlés mindazon döntései, amelyek nem tartoznak a 47. § (1) 
bekezdésében meghatározott körbe. 
(2) A határozatokat

a) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben a jelen Ügyrendben meghatározott módon meg kell 
jelölni, és gondoskodni kell arról, hogy a döntés és az ahhoz kapcsolódó szavazati arány 
egyértelműen megállapítható legyen, illetve

b) külön nyilvántartásban (Közgyűlési Határozatok Tára) is vezetni kell.
(3) A nagy terjedelmű döntések esetében (pl. Alapszabály, szabályzat) a határozat a döntés tényét 
tartalmazza, amelynek mellékletét képezi a normatív döntés.
(4) A Közgyűlési Határozatok Tárának a főtitkár vezeti, aki gondoskodik a hatályos határozatok 
naprakész nyilvántartásáról, a módosításoknak a határozatokon történő átvezetéséről, illetve a 
határozat hatályon kívül helyezése tényének bevezetéséről. A határozatokat módosításokkal egységes 
szerkezetben is elérhetővé kell tenni.
(5) A határozatok megjelölése – az alábbi sorrendben –

a) a határozat sorszámát arab számmal,
b) a „/” jelet,
c) a határozat elfogadásának évét arab számmal,
d) zárójelben a határozat elfogadásának hónapját római számmal és napját arab számmal,
e) a Közgyűlés elnevezésének rövidítését (KGY) és
f) a „határozat” kifejezést

foglalja magában.
(7) A határozatok sorszámozása minden év elején „1”-gyel kezdődik és az év végig folyamatosan 
számozódik.

49. § (1) A határozat hatálybalépésének a napja a határozat elfogadásának a napja. A határozatban 
csak akkor kell külön feltüntetni a határozat hatálybalépésének a napját, amennyiben 

a) a határozat a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint lép hatályba, illetve
b) a hatálybalépéssel egyidejűleg a Közgyűlés a határozat hatályvesztésének feltételéről vagy 

napjáról is rendelkezik.
(2) A Közgyűlés a határozat hatálybalépésére az (1) bekezdéshez képest későbbi időpontot is 
meghatározhat, illetve a hatálybalépést valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének 
időpontjához is kötheti.
(3) A határozat egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére a Közgyűlés különböző időpontokat 
is megállapíthat.
(4) A határozat hatályát veszti, amennyiben

a) a Közgyűlés hatályon kívül helyezi,
b) a határozatban szerepel a hatályvesztés feltétele vagy napja, úgy a feltétel 

bekövetkeztekor, illetve a hatályvesztés napján.

18.74 Záró rendelkezések

74 Számozását módosította az 1/2013. (III. 23.) KGY határozat.



50. § Jelen Ügyrend az elfogadása napján lép hatályba.

Jelen Ügyrend a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlésének a 2015. évi 
április hó 25. napján megtartott ülésén hozott 7/2015. (IV. 25.) KGY számú határozatával 
módosított ügyrendje.

Budapest, 2015. május 

……………………………………..
Rózsa István

a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 
elnöke



Melléklet

A közgyűlési előterjesztések általános rendje

1. A Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:

a) Az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, 
információkat, így különösen a feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi, szervezési és 
egyéb igényt, amelyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott 
témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőleg ismertetni kell.

b) Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából 
ellenőrizhető feladatokat, határidőket, valamint ha az szükséges, a végrehajtásért felelős 
személyt megjelölő határozati javaslatot kell tartalmaznia. Amennyiben a végrehajtásért 
felelős nincs megjelölve, akkor azon az elnököt kell érteni.

c) A határozati javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk – az Alapszabály szerint –
egyszerű vagy minősített szavazattöbbséget igényel-e.

d) A korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy érvényben 
tartására is javaslatot kell tenni.

e) Az előterjesztő felel a nyelvi és nyelvhelyességi szempontból megfelelő színvonalú, 
tárgyalásra és döntésre alkalmas tervezet elkészítéséért.

2. Szakmai koordináció:

a) Az előterjesztéseket szakmai és költségvetési, pénzügyi, szervezési szempontból előzetesen 
egyeztetni kell a főtitkárral, és a jelen Ügyrendben meghatározott esetekben az Ellenőrző 
Bizottsággal, illetve – ha ilyen van – a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságával.

b) Az egyetértés vagy az egyet nem értés tényét, illetőleg azt a körülményt, hogy a 
megkérdezett szerv nem tett észrevételt az előterjesztésben fel kell tüntetni.

c) Véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolnia kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell 
térnie az ezzel kapcsolatos álláspontjára.

d) Az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie.


